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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/15-22/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka, 21.           prosinca  2015. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 11. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

11.sjednica VMO Pećine  održana je 21. prosinca 2015. (ponedjeljak) 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 
- Ante Alić,član VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
- Sonja Čuić - Pavlinić, tajnica VMO. 
 
Usvajanje zapisnika  10.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. Usvajanje Financijskog plana Vijeća MO Pećine za 2016.g. 
2. Izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti: Djed Božićnjak 2015. 
3. Predstojeće aktivnosti u siječnju 2016. 
4. Razno. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dnevni red je  prihvaćen jednoglasno , bez primjedbi. 
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AD 1 

Predsjednik, g. Veljko Karabaić podsjetio je vijećnike da smo o prijedlogu financijskog plana 
raspravili na prošloj sjednici, pa kako je on sada konačno utvrđen predložio je da vijećnici usvoje 
Financijski plan za 2016. 
Zaključak:  
 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili Financijski plan VMO Pećine za 2016. godinu. 
 

AD 2 

Zamjenica predsjednika g. Dubravka Travalja ukratko je izvijestila vijećnike o dočeku Djeda 
Božićnjaka, našoj programskoj aktivnosti koju smo realizirali 10. i 11. prosinca. Za stariju  grupu, 
10. prosinca, O.Š. Pećine“ pripremila je prigodni program, a naši su volonteri oba dana pomagali 
Djedu da uruči poklone i zabavljali djecu. Prvog dana, kada je za djecu pripremljen program 
učenika O.Š. Pećine, bilo je više posjetioca no što smo očekivali, jer su roditelji djece – učesnika u 
programu došli pogledati nastup svoje djece, pa ćemo slijedeće godine u dogovoru sa O.Š. 
predložiti da djeca za roditelje izvedu isti program u dvorani škole, kako bismo izbjegli prekomjeran 
broj posjetioca u našoj dvorani i omogućili predškolskoj djeci više prostora. Nabavke poklon 
paketa, slastica, napitaka i ukrasa za dvoranu izvršene su u skladu s našim financijskim planom, 
napomenula je g. Travalja i predložila usvajanje izvješća. 
 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti : 
Doček Djeda Božićnjaka. 
 

AD 3 

G.Veljko Karabaić, izvijestio je vijećnike da ćemo u siječnju obaviti sve pripreme za našu 
programsku aktivnost : Pusni utorak na Pećinama, koju već tradicionalno organiziramo u suradnji 
sa O.Š. Pećine“ i maškaranom Udrugom „Lako ćemo“, koju ćemo u 2016. g. pripremiti u utorak 9. 
veljače. Na slijedećoj sjednici usvajati ćemo Izvješće o radu VMO Pećine za 2015.g. koje će 
pripremiti tajnica,te financijske dokumente vezano uz fiskalizaciju za 2014.g. 
Zaključak: 
 

 Vijećnici su zadužili predsjednika, zamjenicu predsjednika i tajnicu Vijeća MO da 
obave potrebne pripreme i dogovore sa O.Š. Pećine, maškaranom udrugom „Lako 
ćemo“ i volonterima, te izvrše potrebne nabavke za predstojeću programsku 
aktivnost. Tajnica će kontaktirati vijećnike telefonom u slučaju potrebe za ev. pomoć 
oko spomenutih aktivnosti. 

  
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 
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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 

 
 


