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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-22/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka, 29.           rujan 2015. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 8. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

8.sjednica VMO Pećine  održana je 29.rujna 2015. (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  7.sjednice VMO Pećine:  

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

 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Svečana prisega g. Ante Alića za člana Vijeća MO Pećine 
2. Program rada Vijeća MO Pećine za 2016.  
3. Karting u TC – Pećine   
4. Izmjene, prenamjena sredstava  i dopuna prioriteta za 2016.  
5. Rebalans Financijskog plana 
6. Pješački prijelazi  u Ul. J PKamovoj kod kbr  91 i 43    
7. Razno. 

 
 

 
 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić pozdravio je nazočne članove i predstavio g. Antu Alića, koji će 
zamijeniti g. Zvonka Radočaja u nastavku mandata. G. Alić je potom prema propisanoj proceduri 
svečano prisegnuo za vijećnika u MO Pećine.  
 
Zaključak:  

 G. Ante Alić svečano je prisegnuo za člana Vijeća MO Pećine kao vijećnik HDZ-a. 
AD 2 
Predsjednik je potom izvijestio vijećnike da je kao i prethodnih godina potrebno sačiniti prijedlog 
programa rada Vijeća MO Pećine za narednu, 2016.g. i obrazložio ukratko (prema dobivenim 
uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu) na koji način se program priprema. 
 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su za pripremu programa kojeg će se usvajati na narednoj sjednici ovlastili 
g. Veljka Karabaića, g. Dubravku Travalja i tajnicu MO Sonju Čuić – Pavlinić. 

 
AD 3 
 
G. Karabaić podsjetio je vijećnike da smo još u srpnju zaprimili pritužbu ovlaštenog predstavnika 
stanara zgrade J.P.Kamova 61 g. Ljudevita Brenca na upitnu legalnost rada karting kluba u TC – 
Pećine, odnosno na buku koja uznemirava stanare. Potom smo tijekom ljetnih mjeseci zaprimili 
prepisku vođenu putem E-pošte od strane g. Brenca vezanu uz ovaj problem, uz priložene 
dokumente Odjela GU za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja. Potrebno je 
napomenuti da Vijeće MO izuzev pritužbe g. Brenca nije zaprimilo nikakve službene informacije, 
niti se od Vijeća MO tražilo bilo kakvo  očitovanje. Kako još uvijek o svemu nemamo nikakvih 
službenih informacija, kao ni o najnovijoj situaciji, vijećnici su nakon kraće rasprave donijeli 
slijedeći; 
 
Zaključak: 
 

 G.Veljka Karabaića zadužili su vijećnici da do slijedeće sjednice ispita na licu mjesta, 
odnosno od vlasnika kartinga i odgovornih osoba u TC Pećine u čemu je problem i 
da li su pritužbe stanara J.P.Kamova 61 opravdane. 
Vijeće MO ne može dati nikakvo očitovanje bez službenih informacija nadležnih 
službi,  a  isto od Vijeća MO nije ni zatraženo. 

 
AD 4    
 
Prema najnovijoj informaciji RIJEKA PPROMETA, Vijeće MO treba razliku sredstava od 12.000,00 
Kn s PDV-om iz Prioritete  2013.g. preusmjeriti na neki drugi komunalni zahvat, izvijestio je 
predsjednik vijećnike, uz napomenu da smo već u dva tri navrata iz ovog ili onog razloga izvršili 
preusmjeravanje sredstava prioriteta iz ranijih godina na sanaciju južnog nogostupa ul. J. Polića 
Kamove. Kako smo zaprimili zahtjev za proširenjem javne rasvjete u Boriku,uz potvrdu Energa da 
je isti opravdan,a realizacija bi iznosila cca 9.000,00 kn, zatražili smo informaciju o tome da li je 
moguće preusmjeriti sredstva (razliku iz 2013. Rijeka prometa) na Energo, da se riješi rasvjeta u 
Boriku, međutim takva preraspodjela sredstava nije moguća, pa će se rasvjeta prema dobivenim 
informacijama riješiti iz sredstava redovnog održavanja, zaključio je predsjednik. Nakon kraće 
rasprave vijećnici su zaključili slijedeće; 
 
Zaključak: 

 Razliku sredstava za Prioritete iz  2013.g. u iznosu od 12.000,00 kn preusmjeriti za 
sanaciju parapetnog zida u Ul. J.polića Kamovoj 73 A – ispred prostora MO. 
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AD 5 
 
G.Veljko Karabaić informirao je vijećnike da je shodno realiziranim programskim aktivnostima u 
razdoblju siječanj-lipanj 2015.g.neophodno sačiniti rebalans financijskog plana kojim bi se uskladili 
planirani i stvarni troškovi. Naime, za nabavku medalja i odličja za sportska natjecanja utrošilo se 
više sredstava, a za reprezentaciju manje od planiranih u programu sporta. Ukupni iznos planiranih 
troškova po ovom programu ostaje isti. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo rebalans Financijskog plana za 2015.g. 
 
AD 6 
 
Predsjednik je izvijestio vijećnike da smo zaprimili zamolbu ovlaštenog predstavnika zgrade  
J.P.Kamova 43g., Dragana Kole, vezano uz problem postavljenog treptača na pješačkom prijelazu 
kod kbr. 39, kao i E – mail prepisku vođenu tijekom ljetnih mjeseci, prema kojoj stanarima zgrade  
svjetlost treptača ulazi izravno u sobe i ometa noćni odmor. 
Nakon kraće rasprave, vijećnici su utvrdili da Vijeće MO Pećine nije tražilo niti ucrtavanje 
pješačkog prijelaza kao ni postavu treptača na toj lokaciji, te da bi ubuduće prilikom postave 
rasvjetnih tijela, ili sličnih zahvata na terenu MO,svakako trebalo zatražiti očitovanje Vijeća  kako 
bismo izbjegli ovakve probleme, te donijeli slijedeći zaključak;  
 
Zaključak: 

 Proslijediti zamolbu g. D. Kole Rijeka prometu i zatražiti  moguću intervenciju na 
treptaču – postavu sjenila ili sl. kako bi svjetlost što manje smetala stanarima 
zgrade.  

 
AD 7 
 
- Vezano uz problem pješačkih prijelaza i rasvjete istih, obratila nam se dopisom i ovlaštena 

osoba zgrade u Ul. J.Polić Kamovoj 91, g. Mirjana Forenpoher . Napominje da zbog slabe 
rasvjete pješački prijelaz vozači ne vide, te da ga treba osvijetliti zbog sigurnosti pješaka. 
Proslijediti dopis Rijeka – prometu i zatražiti zajednički očevid na terenu.        

- Zaprimili smo informaciju Odbora za mjesnu samoupravu o predstojećem imenovanju dijela 
ceste D 404, gdje se od MO Centar – Sušak i Pećine traži prethodno mišljenje. Kako je veći dio 
dionice D 404 na terenu MO C- Sušak, vijećnici su zaključili. 
Vijeće MO Pećine suglasno je s mišljenjem koje donosi VMO Centar - Sušak . 

 
 
 
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 odtri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


