
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-22/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka, 22.  prosinac  2016. 

 
 

 
ZAPISNIK 

 
 20. SJEDNICE VMO PEĆINE  

20.sjednica VMO Pećine  održana je 22. prosinca 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  19.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 za 2017.godinu. 
2. Izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti :“ Doček Djeda Božićnjaka“ 
3. Programske aktivnosti u sijećnju- veljači 2017. 
4. Tekuća problematika.  
5. Razno. 

 
 
 
 

Dnevni red je  prihvaćen jednoglasno , bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik, g. Veljko Karabaić izvijestio je vijećnike da je Financijski plan za 2017.g. sačinjen 
temeljem našeg usvojenog Programa rada za slijedeću godinu, koji se neznatno razlikuje u odnosu 
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na 2016.g.što se moglo zapaziti u  zaprimljenom materijalu za sjednicu,napomenuo je 
predsjednik,te nakon kraće rasprave predložio usvajanje Financijskog plana. 
 
Zaključak:  
 

• Vijeće MO jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2017.godinu. 
 

AD 2 
Gosp.Karabaić potom je ukratko vijećnike informirao o provedenoj programskoj akitivnosti:“ Doček 
Djeda Božićnjaka“, koji smo ove godine u dogovoru sa O.Š. Pećine“, za starij u grupu oranizirali u 
dvorani škole, a za mlađu kao i ranije u dvorani MO.Na ovaj smo načini zbjegli naguravanje djece i 
roditelja, koje se dogodilo lani, jer naša dvorana nije predviđena za tako veliki broj posjetioca. 
Ujedno su budući prvašići,polaznici O.Š. Pećine sa svojim roditeljima mogli upoznati djelatnike 
škole i prostor u kojem će moguće na jesen boraviti.Kao i prethodnih godina izvršili smo sve 
potrebne pripreme,pribavili poklon paketiće,napitke i slastice  prema broju prijavljene djece,prema 
predviđenim sredstvima za spomenuti program, te uz pomoć naših volontera programsku aktivnost 
uspješno realizirali.  
 
Zaključak: 
 

• Vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o provedenoj programskoj aktivnosti 
„Doček Djeda Božićnjaka“ 
  

AD 3 
Predsjednik je podsjetio vijećinike da nam u veljači predstoji programska aktivnost : „ Pusni utorak 
na Pećinama“ o čemu ćemu ćemo raspraviti na slijedećoj sjednici u siječnju.Naime,tada ćemo se 
dogovoriti s novim tajnikom, jer će naša tajnica već biti u mirovini, o svim potrebnim pripremama- 
dogovorima sa školom, volonterima i članovima maškarane grupe „Lako ćemo“,zakljućio je. 
 
  
Zaključak: 
 

• Vijećnici su zadužili predsjednika i tajnika za obavljanje razgovora i radnih dogovora 
vezanih za pripremu programske aktivnosti „Pusni utorak na Pećinama“. 

 
 
AD 4    
Gosp. Karabaić, izvijestio je vijećnike o dostavljenoj nam informaciji ravnateljice O.Š. Pećine, 
odnosno proslijeđenom odgovoru Gradonačelnika vezano uz potrebu izrade projekta i dozvole za 
nastavak sanacije zida sa sjeverne strane škole. Mi smo  u dogovoru sa OGU za komunalni sustav 
predvidjeli u Prioritetima za 2017.g.potrebna sredstva za nastavak ovih radova pa vjerujemo da će 
se realizacija ovogj prioriteta iz 2016.g. uspješno okončati u 2017.g.zaključio je predsjeednik. 
 
4/1 – Predsjednik je informirao vijećnike, da nam se ponovo obratila gđa. Ksenija Pehar, J.Polića 
Kamova 91, vezano uz zahtijev za izmještanje autobusnog stajališta, nakon dobivenog odgovora 
gđe. Irene Miličević. Kao što je navela pročelnica OGU za komunalni sustav,izmještanjem 
sadašnjeg stajališta na lokaciju uz stepenište TC – Pećine došlo bi do velike neujednačenosti 
između udaljenosti autobusnih stajališta, čime bi veliki broj građana bio nezdovoljan,zaključio je 
izlaganje predsjednik. Nakon kraće rasprave vijećnici su donijeli ; 
 
Zaključak: 

• Vijećnici su jednoglasno zaključili da zbog velikog broja građana koji bi izmještanjem 
predmetnog autobusnog stajališta bili zakinuti i nezadovoljni,Vijeće MO ne može dati 
svoju suglasnost na zahtijev gđe. Ksenije Pehar,ovlaštenog predstavnika zgrade 
J.P.Kamova 91. 

 
 
4/2 – U ime suvlasnika zgrade J.Polića Kamova 22, Vijeću MO obratila se ovlaštena predstavnica, 
gđa. Iva Tijan sa zamolbom za sanaciju nogostupa ispred ulaza u njihovu zgradu.Kako sredstva za 
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redovno održavanje nerazvrstanih cesta nisu dostatna, neophodno bi bilo izdvojiti ih iz sredstava 
Prioriteta,izvijestio je nazočne predsjednik. Nakon kraće rasprave vijećnici su zaključili; 
 
Zaključak: 

• Budući da raspoloživa sredstva za Prioritete Vijeća MO Pećine, nisu dostatna ni za 
realizaciju onih već zatraženih manjih komunalnih zahvata značajnijih za građane 
Pećina, nismo u mogućnosti  udovoljiti zamolbi stanara zgrade J.P.Kamova 22. 

 
 
AD 5    
 
Predsjednik je izvijestio vijećnike da će od 1. siječnja 2017.g. dužnost tajnika MO Pećine preuzeti 
gosp. Marijan Matković, koji je do sada ovaj posao obavljao za MO Grad Trsat i Vojak. Kako smo 
na kraju svake godine u nastavku ove posljednje sjednice, nakon službenog dijela pozivali i 
vijećnike iz prethodnog mandata na zajedničko blagdansko druženje, pozvali smo i našeg budućeg 
tajnika MO da se upoznamo. 
Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik se zahvalio vijećnicima na 
njihovom odazivu i zalaganju u realizaciji programa VMO u 2016.g., zaželio svima sretan Božić i 
Novu godinu, te zaključio službeni dio sjednice uz poziv vijećnicima da nastave  blagdansko 
druženje sa našim gostima, koje  već tradicionalno pozivamo na zdravicu u  prostoru MO Pećine. 
 
Sjednica je završila u 19:20 sati 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri  (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Pećine: 

 
Sonja Čuić - Pavlinić Veljko Karabaić 

 
 


