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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

 

 
 

ZAPISNIK 
 

 17. SJEDNICE VMO PEĆINE  
 
 
 

17.sjednica VMO Pećine  održana je 29. rujna 2016. (četvrtak) 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  16.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. Izvješće o programskoj aktivnosti : Dan MO Pećine 
2. Priprema programa i financijskog plana za 2016.g. 
3. Događanja između 2 sjednice (srpanj – rujan ) 
4. Tekuća problematika 
5. Razno 

 
 

 
 
 
 

Dnevni red je  prihvaćen jednoglasno , bez primjedbi. 
 
 
 

MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-22/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka, 29.           rujan  2016. 
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AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić, izvijestio je ukratko vijećnike o realizaciji programske aktivnosti – 
obilježavanje Dana MO Pećine, uz napomenu da smo se kao i kod ostalih programa pridržavali 
utvrđenog financijskog plana. Kao i prethodnih godina na ovoj svečanosti i fešti okupili su se 
Pećinari srednje i starije starosne dobi, dok oni mlađi, imaju više interesa za sport i rekreaciju. 
Zajedničko druženje građana i vijećnika uz prigodni program potrajalo je do kasnih večernjih sati, 
pa možemo zaključiti da su naši gosti bili zadovoljni i da im ovakvih zabava nedostaje.  
 
Zaključak:  
 

 Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o realizaciji programa: Obilježavanje Dana 
MO Pećine. 

AD 2 
      

Vijećnici su potom raspravljali o pripremi programa rada VMO i financijskog plana za 
2017.g., te nakon kraće rasprave zaključili slijedeće;  
 
Zaključak : 

 Vijećnici su zadužili predsjednika, g. Karabaića i tajnicu MO da do naredne sjednice 

pripreme i dostave vijećnicima prijedlog programa rada VMO za 2017.g., temeljem 

kojeg će se sačiniti i financijski plan. 

    
AD 3 
Tajnica MO, potom je izvijestila vijećnike o prispjelim zahtjevima građana i zaprimljenim povratnim 
informacijama koje smo zatražili od nadležnih gradskih službi u periodu između dvije sjednice : 
- Gđa Rina Bašić – J.P.Kamova 101 : izvršen očevid i dostavljen odgovor Rijeka prometa 
- KK Bura ( g. Mitar Vrsalović): odobreno korištenje prostora MO 2 puta tjedno 
- g. Stjepko Gugić, Pećine 10 : dostavljen odgovor kom. redara nakon izvršenog očevida 
- O.Š. Pećine : VMO pozitivno očitovanje za realizaciju projekta I.Brlić Mažuranić 
- Ksenija Pehar J.P.Kamova 91 – proslijeđen odgovor Direkcije plana i razvoja 
- Vijeće MO – postava rampe u Ul. Šetalište XIII div. : prepiska od 4.07. do 23.08. dostavljena 

Gradonačelniku. 
- Hostel i O.Š. Pećine – započeti i nedovršeni radovi iz prioriteta za 2016.g. – zatraženo 

obrazloženje 
Nakon kraće rasprave s naglaskom na poduži rok čekanja za povratne informacije vezano za 
postavu rampi u U. Šetalište XIII div . na odvojku kod kbr. 30 Vijeće MO zaključilo je kako 
slijedi; 

Zaključak: 

 Ponovo treba zatražiti od nadležnih gradskih službi hitnu informaciju vezano uz 
postavu rampi u Ul. Šetalište XIII divizije.  

 
AD 4.   
Predsjednik je izvijestio vijećnike da smo zaprimili zahtjev Rijeka prometa za očitovanjem, odnosno 
prenamjenom sredstava prioriteta iz 2014/2015 u iznosu od 28.790,00 Kn. Nakon duže rasprave o 
realizaciji prioriteta u tekućoj godini i prenamjeni spomenutih sredstava vijećnici su zaključili da će 
se preusmjeravanje sredstava izvršiti nakon dobivenih povratnih informacija kako slijedi;  
   
Zaključak: 

 Zatražiti informaciju o nedovršenim radovima na platou – ulazu u MO Pećine, uz 
zahtjev da se isti dovrše i prijedlog da se preostala sredstva utroše na postavu 
„riječke čaše- špine“ ili manje fontane na sredini spomenutog platoa. 

 Ponovo zatražiti pisanu informaciju o rokovima izvršenja nedovršenih radova iz 
prioriteta za 2016.   
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AD 5 
- Vezano za zaprimljenu obavijest OGU za zdravstvo i socijalnu skrb  projekt Otklonimo barijere 

vijeće  je donijelo slijedeći: 
Zaključak: 

 Tajnica MO zadužena je da spomenutom odjelu dostavi informacije o našim 
dosadašnjim pokušajima za otklanjanjem barijera na terenu MO Pećine, koji još 
uvijek nisu realizirani. 

-Temeljem više primjedbi građana za oštećenja stepeništa i nogostupa na terenu MO vijećnici su 
donijeli 
Zaključak: 

 Od nadležnih gradskih službi potrebno je zatražiti hitno saniranje stepeništa koje 
povezuje Ul. J.P.Kamova i Šetalište XIII div. kod kbr 75, te saniranje oštećenja 
nogostupa u Ul. Šetalište XIII div. nasuprot tenis igrališta.  

   
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima na  
odazivu i zaključio sjednicu 
 
Sjednica je završila u 20:15 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


