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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-22/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka, 16.           srpanj 2015. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 7. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

7.sjednica VMO Pećine  održana je 16. srpnja 2015. (srijeda) 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. 
 
Usvajanje zapisnika  6.sjednice VMO Pećine:  

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO g. Veljko Karabaić, pozdravio prisutne vijećnike i predložio 
slijedeći : 
 
 

 
 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Ostavka gosp. Zvonka Radočaja na dužnost člana VMO Pećine, zbog preseljenja na drugu 
adresu. 

2. Izvješće o provedenim programskim aktivnostima u lipnju: "Izbor naj okućnice, balkona" i 
obilježavanje Dana MO Pećine. 

3. Tekuća problematika. 
4. Preusmjeravanje viška sredstava za Prioritete u 2014 /2015.godini. 
5. Programske  aktivnosti u rujnu. 
6. Razno. 

 
 

 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić izvijestio je vijećnike da je član VMO Pećine, g. Zvonko Radočaj 
zbog preseljenja i promjene adrese  dostavio pismenu ostavku na dužnost vijećnika MO Pećine. 
Zaprimili smo također pismenu obavijest HDZ-a (Gradski odbor Rijeka) da će njegov mandat 
preuzeti g. Ante Alić, Šetalište 13. Divizije 105.  
 
Zaključak:  

 Vijećnici su izrazili žaljenje zbog odlaska g. Radočaja, jer je kroz više mandata kao 
član VMO Pećine svojim zalaganjem iskazao volju i spremnost da zajedno s ostalim 
članovima vijeća pomogne poboljšati standard življenja i stanovanja naših 
sugrađana, te obogatiti njihov društveni život kroz  uspješno realizirane programe  
rada. U  pismu zahvale, vijećnici su zaželjeli g. Zvonku Radočaju uspješan daljnji 
društveno politički rad u novoj sredini. 
G. Antu Alića, našeg novog člana, pozvati ćemo na slijedeću sjednicu Vijeća MO. 

AD 2 
Predsjednik je potom ukratko izvijestio vijećnike ( pisani materijali su im dostavljeni uz pozive) o 
uspješno provedenim programskim aktivnostima "Izbor naj okućnice , balkona.." i obilježavanje 
dana MO Pećine. Napomenuo je da smo programe realizirali prema planiranim financijskim 
sredstvima, uz pomoć naših volontera, maškarane udruge "Lako ćemo"i Kluba umirovljenika, tako 
da su se Pećinari svih generacija uz prigodni kulturno zabavni program družili i zabavili uz muziku i 
ples. 
 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su usvojili oba izvješća. 
 
 
AD 3 
 
g.Karabaić obavijestio je vijećnike da smo u razdoblju između dvije sjednice imali više pismenih i 
usmenih  upita građana i to za Karting u prostoru TC Pećine (ex skladište "Semerara") 
G. Boris Petrović ovlašteni predstavnik zgrade J.P.Kamova 61 i g. Ljudevit Brenc zatražili su od 
Vijeća MO da se ispita, po njihovu mišljenju protupravno otvaranje karting staze u prostoru TC, 
odnosno prenamjena prostora u ovu svrhu. Predlažu da se održi i sastanak sa upravom TC Pećine 
na kojem bi se raspravilo o ovome i sličnim radnjama i manifestacijama koje se održavaju unutar i 
na krovu TC-a, a remete mir građanima okolnih zgrada. 
Prema sadašnjim neslužbenim informacijama, poznato nam je da je za prenamjenu zatražena 
lokacijska informacija i prenamjena prostora nije moguća, no vlasnik kartinga g. Paulo Petrečić 
osobno je u tajništvu MO izjavio da posjeduje gotovo sve potrebne dokumente za obavljanje ove 
djelatnosti,koje je voljan predočiti i obrazložiti kako Vijeću MO, tako i zainteresiranim građanima. 
Nakon kraće rasprave vijećnici su donijeli slijedeći: 
 
Zaključak: 
 

 Kako je već započela sezona godišnjih odmora a nemamo nikakvih službenih 
informacija nadležnih gradskih službi, o svemu ćemo još raspraviti na jesen.  

 
 

AD 4    
 
Prema informaciji RIJEKA PPROMETA Vijeće MO treba višak sredstava za Prioritete iz 
2014./2015.g. ( predviđena za rekonstrukciju stepeništa u Ul. J.P. Kamovoj 91 ) preusmjeriti na 
neki drugi komunalni zahvat o čemu smo već raspravljali početkom godine i dio sredstava već  
preusmjerili na asfaltiranje južnog nogostupa  Ul. J.P.Kamovoj i saniranju većih oštećenja u obje 
ulice,podsjetio predsjednik vijećnike, te je nakon kraće rasprave donijet; 
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Zaključak: 

 Razlika sredstava za Prioritete 2015.g. u iznosu od 15.500,00 kn također će se 
preusmjeriti na asfaltiranje nogostupa, odnosno pridodati već ranije preusmjerenim 
sredstvima. 

      
AD 5 
 
G. Karabaić zamolio je vijećnike da do rujna razmisle o prijedlogu programa rada Vijeća MO u 
2016. godini. Naime, za ovu tekuću godinu smo program usvajali kasnije zbog pomaknutog roka 
za izbore Vijeća MO, no sada to moramo učiniti puno ranije kako bi se programi mogli uskladiti sa 
financijskim planom za 2016.g. Sve potrebne upute i informacije dobiti ćemo u rujnu, a do tada se 
možete svih naših usvojenih, većinom i realiziranih programa u 2015.g. podsjetiti u dokumentima 
koje ste zaprimili putem E-maila početkom godine, kako biste se lakše snalazili prilikom 
predlaganja programskih aktivnosti za 2016.   
 
Zaključak: 

 Vijećnici kojima nedostaju neki dokumenti ( programi) ili su potrebne dodatne 
informacije mogu sve zatražiti kod tajnice MO. 

 
AD 6 
 
- Na upite građana, vezano za sječu stabala u drvoredu J.P.,Kamove ulice g. Parac Ivana 

izvijestila nas je da će se obnova drvoreda i uklanjanje panjeva ( izuzev kbr. 15 i 34 gdje 
prometni uvjeti nisu zadovoljeni – NN br. 67/08,48/10 OUSRH, 74/11 i 80/13) obaviti zimi. 

- g. Alen Bašić ( ČISTOĆA) izvijestio nas je da će se postolja za kontejnere  postaviti u slijedeća 
2 mjeseca ( nakon zajedničkog obilaska terena sve dogovoreno staviti će se u plan lokacija)) 
kako građani ne bi samovoljno pomicali kontejnere (10. lipnja) 

- Zaprimili smo informaciju Dharma Hostela, Spinčićeva 2  o otvaranju starog puta koji povezuje 
zadnju stanicu autobusne linije br. 1 i Spinčićevu ulicu - nakon donesene sudske odluke da se 
put predaje Gradu Rijeci. (26.lipnja)  

- Nismo dobili povratne informacije na upite VMO nadležnim službama s prethodne sjednice : 
 RIJEKA PROMET : postava ogledala kod pješačkog prijelaza u Ul. Šetalište XIII divizije 

 kod kbr 75 ( 9. lipanj ) 
 Direkcija zajedničkih kom. djelatnosti: otvaranje nekadašnjeg pješačkog prolaza kroz 

park -za plažu ex hotela Park;  pokretanje postupka pri građevinskoj inspekciji za 
rekonstrukciju stepeništa u Ul. J.P.Kamova 91 (9. lipanj) 

            
Zaključak: 

 Vijećnici su zaključili da se ponove upiti Vijeća MO na koje nismo dobili odgovore 
nadležnih službi. 

 
 
 
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima i 
zaključio sjednicu.  
 
Sjednica je završila u 19:30 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


