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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-22/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka, 28.           listopad 2015. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 9. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

9.sjednica VMO Pećine  održana je 28. listopada 2015. (srijeda) 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  8.sjednice VMO Pećine:  

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

 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje programa rada Vijeća MO Pećine za 2016.g. 
2. Izvješće o sastanku s predstavnicima stanara Ul. Pećine. 
3. Najnovije informacije vezano uz karting - TC- Pećine i treptač u Ul. J.P.Kamovoj 43. 
4. Predstojeće programske aktivnosti do konca 2015. 
5. Razno. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić pozdravio je nazočne članove i napomenuo da su sve materijale 
zaprimili prije sjednice, tako da su vijećnici mogli  dati svoje primjedbe i prijedloge na Program rada 
VMO za 2016.g. Za narednu godinu predvidjeli smo ukupno 8 programa i prema dogovoru odustali 
od akcije "Biramo naj okućnicu, balkon..." zbog slabog odaziva građana. Isto tako uvrstili smo i 
jedan novi – obilježavanje međunarodnog Dana napuštenih životinja. Na našem terenu imamo 
veliki broj kućnih ljubimaca – pasa, pa ćemo kroz ovaj program nastojati uspostaviti bolju 
komunikaciju s vlasnicima istih, uz druženje i prigodnu edukaciju o držanju i vođenju pasa kako u 
kući, tako i na javnim gradskim površinama. 
Zaključak:  

 Vijećnici su jednoglasno usvojili predloženi Program rada Vijeća MO za 2016.g. te 
ovlastili predsjednika, njegovu zamjenicu i tajnicu MO da prema ovom programu 
sačine i prijedlog Financijskog plana za 2016.g. 

AD 2 
Predsjednik je izvijestio vijećnike da smo prije današnje sjednice Vijeća MO, u 17 sati održali 
sastanak s predstavnicima stanara ul. Pećine ( I. Šimić, M.Tuhtan i M.Maričić)  kome su ispred 
VMO prisustvovali V.Karabaić, D. Travalja i tajnica MO. Naime, oni su zatražili od Vijeća MO, da 
se upriliči ovaj sastanak, kako bismo ponovo pokušali, vezano za višegodišnje probleme stanara 
Ul. Pećine zatražiti od nadležnih gradskih službi sve one odgovore koje nismo dobili na sastanku 
kod pročelnice g. Irene Miličević 15. travnja ove godine. Prethodno su već 11. listopada  održali 
zajednički sastanak u sastavu: M. Maričić, D.Udvardi,S.Gugić,M.Tuhtan,M.Turković, I.Šimić, D. 
Tolja, T. de Canziani Jakšić) kako bi se utvrdilo teme o kojima bi se raspravljalo na sastanku s 
predstavnicima nadležnih gradskih službi (izgradnja rotora na Plumbumu, uređenje plaža i šetnice 
na Pećinama ,odvodnja oborinskih voda, te pjeskarenje u V. Lencu). 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su zaključili da će se zajednički sastanak organizirati u prostoru MO Pećine 
u terminu od 9 do 15. studenog 2015. Gđu. Miličević zamoliti ćemo da odabere 
termin koji odgovara predstavnicima nadležnih službi i izvijesti nas koje je osobe 
zadužila da prisustvuju sastanku. Ujedno ćemo joj dostaviti popis tema, uz 
napomenu da će biti pozvano do 8 predstavnika iz Ul. Pećine i vijećnici MO. Isti 
dopis uputiti ćemo na znanje i Gradonačelniku, zaključeno je. Zaduženi za 
organizaciju sastanka predsjednik i tajnica VMO. 

 
AD 3 
G.Veljka Karabaića zadužen je na prošloj sjednici da ispita na licu mjesta, odnosno zatraži od 
vlasnika kartinga i odgovornih osoba u TC Pećine informacije o  radu kartinga kako bismo saznali 
u čemu je problem i da li su pritužbe stanara J.P.Kamova 61 opravdane. Predsjednik je vijećnike 
izvijestio o razgovoru s vlasnikom kartinga g. Paulom Petrečićem, koji mu je dao na uvid  sve do 
sada za ovakvu djelatnost potrebne – s njegove strane  zatražene i dobivene dokumente nadležnih 
službi ( razne dozvole -protupožarna zaštita, mjerenje buke i sl) i podsjetio nazočne, da se izuzev 
g. Petrovića i Brenca , J.Polića Kamova 61, nitko nije žalio na rad kartinga, odnosno buku i sl., pa 
su nakon kraće rasprave vijećnici zaključili; 
Zaključak: 
 

 Ukoliko više građana koji stanuju u susjednim zgradama, odnosno neposrednoj 
blizini TC- Pećine, zbog ometanja mira (buke i sl) zatraže sastanak i razgovor sa 
predstavnicima TC-a, vlasnikom kartinga i vijećnicima, Vijeće MO organizirati će isti. 
 

Predsjednik je izvijestio vijećnike da smo zaprimili odgovor Rijeka prometa vezano za postavu 
treptača na pješačkom prijelazu i smetnji zbog prejakog svjetla u stanu g.Kole, J.Polića Kamova 
43, u kome nas obavještavaju da je sve učinjeno prema važećim zakonskim propisima. Vijeće MO 
po ovom pitanju više ne može tražiti nikakve intervencije, zaključio je. 
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AD 4    
 
Predsjednik je podsjetio vijećnike da nam do konca godine predstoje još dvije programske 
aktivnosti i to iz programa zdravstva i socijalne skrbi - besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi, što 
smo u dogovoru sa djelatnicima Doma CK predvidjeli za četvrtak, 5. studenog, te doček Djeda 
Božićnjaka u prosincu. Iako ćemo koncem studenog i u prosincu još održati sjednice Vijeća MO, 
neke dogovore i termine treba utvrditi ranije zbog prigodnog programa za doček Djeda i popisa 
predškolske djece. Predsjednik je predložio da sjednicu Vijeća MO održimo u terminu od 25. do 30. 
studenog, a da Doček Djeda Božićnjaka planiramo za 10. i 11. prosinac, o čemu ćemo se još 
detaljnije dogovoriti na sjednici u studenom kada ćemo o svemu imati više informacija. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su prihvatili prijedlog, i ovlastili zamjenicu predsjednika g. Dubravku 
Travalju i tajnicu MO, da obave razgovore sa svim predviđenim učesnicima u 
programu za doček Djeda, te pripreme popis predškolske djece prema prijavama 
roditelja koji će biti obaviješteni za prijave putem sredstava javnog informiranja. 
 

AD 5    
 
- G. Kurilić  ( RIJEKA PROMET)  izvijestio nas je da da se po prioritetima MO Pećine iz 2014.- 

2015. g. pojavila razlika od 36.787,50 kn s PDV-om koju je potrebno utrošiti na terenu MO. 
Kako smo na prošloj sjednici, već razliku iz 2013.g. namijenili za sanaciju zidića ispred MO 
Pećine, predlažem da se i ova razlika utroši na sanaciju partera i parapetnog zida, kako bi se 
ulaz u prostor MO nakon dugo vremena konačno uredio, zaključio je predsjednik. 

 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su prihvatili prijedlog, pa će se razlika sredstava za Prioritete iz  2014.g. u 
iznosu od 36.787,50 kn preusmjeriti za sanaciju partera i zidića u Ul. J.Polića 
Kamovoj 73 A – ispred prostora MO. 
 

- Vijeće MO Centar – Sušak pismeno nas je izvijestilo da su na sjednici od 23.10. 2015. 
predložili da se dio dionice ceste D 404 od Ul. Šet. A. Kačića Miošića do tunela "Pećine" 
imenuje po hrvatskom pjesniku i skladatelju rođenom na Sušaku, Vjekoslavu Kneževiću. Kako 
smo zaključili već na prošloj sjednici da smo suglasni s prijedlogom koji će dati Vijeće MO 
Centar –Sušak, o čemu smo izvijestili nadležne službe vijećnici su zaključili; 
 

Zaključak: 
 

 Potvrđujemo suglasnost s prijedlogom Vijeća MO C. – Sušak da se dio ceste D-404 
nazove po skladatelju Vjekoslavu Kneževiću. 
 

- Temeljem prijave više građana, posebice majki koje s djecom odlaze u park "Nike Katunara" 

na Plumbumu, u donji dio parka sa dječjim spravama, gdje se neposredno uz isti nalazi  

neuređena površina puna smeća i  koristi kao javni WC vijećnici su donijeli; 

Zaključak: 
 
- Tajnica će izvijestiti o svemu nadležne gradske službe i zatražiti da se dio neposredno 

uz park gdje se igraju djeca očisti i uredi.  

 

 
- Iz Direkcije ZKD zaprimili smo povratnu informaciju da će se proširenje javne rasvjete u parku 

Borik izvesti do kraja 2015.g.godine iz sredstava redovnog održavanja. 
 

- Vijećnici su zadužili tajnicu MO da izvrši prijavu komunalnom redaru kako bi se čim prije 
zatvorila željezna vrata (promijenila brava) kojima se kroz razrušeni dio stepeništa i neuređenu 
površinu u vl. Zajednice tehničke kulture prolazi do manje plaže ispod tenis igrališta Pećine u 
Ul. Šetalište 13. divizije do kbr. 34, zbog opasnosti od urušavanja stepenica. 
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- Od nadležnih gradskih službi tajnica MO zatražiti će da se postavi u parku "Nike Katunara" 
ploča s imenom parka, koja je već davno razbijena, a nova nije postavljena. 

 
 
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima i 
zaključio sjednicu.  
 
Sjednica je završila u 19:50 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


