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ZAPISNIK 
S 24. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
24. sjednica VMO Pećine održana je 17. svibnja 2017. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Pećine, Janka Polić 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 
 
 
Zapisnik s 23. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanoj aktivnosti 
- Veseli Uskrs 
- Oslobođenje Sušaka – Pećina  

2. Predstojeće aktivnosti 
- Sport i rekreacija – svibanj  
- Dan MO – lipanj  

3. Obilazak terena – izvješće 
4. Komunalni prioriteti za 2018. godinu – prijedlozi i usvajanje 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

A) Veseli Uskrs 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO kako je navedeni program održan 12. 
travnja 2017. u suradnji sa Osnovnom školom Pećine i Dječjim vrtićem Veseljko. Nastavnica 
likovnog odgojja organizirala je likovnu radionicu za 22 vrtićke djece. 
Programsku aktivnost financirao je Odjel za gradsku samoupravu i upravu sa 1.969,43 kn. 
  

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj. 

 
 



B) Oslobođenje Sušaka 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO o obilježavanju 72. godišnjice 
oslobođenja Sušaka. Ono je organizirano 27. travnja 2017. u suradnji sa  UABA Rijeka-
podružnica Pećine i Osnovnom školom Pećine. Nakon polaganja vijenaca na tri spomen 
obilježja, učenici sz izveli prigodni program.   
Programsku aktivnost financirao je Odjel za gradsku samoupravu i upravu sa 1.812,34 kn. 

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj. 
 
 
AD 2 

A) Sport i rekreacija 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić podsjetio je VMO na program sporta i rekreacije koji 
obuhvaća natjecanja u kartanju (briškula i trešeta) i rukometni turnir za mlade.  
Poziv za turnir u kartanju objavljen je plakatima, a upućen je i mjesnim odborima Centar-
Sušak, Gornja Vežica, Krimeja i Podvežica. Turnir će se održati 26. svibnja 2017. 
Rukometni turnirodržat će se 24. svibnja 2017. u Osnovnoj školi Vladimir Gortan uz natjecanje 
30 dječaka i djevojčica. Organizaciju turnira vodi terener Tomislav Kruljac.  
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić iskoristio je prigodu te u ime VMO čestitao Rukometnom 
klubu Pećine ulazak u Drugu Hrvatsku rukometnu ligu. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
B) Dan MO 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa započetim radnjama za 
obilježavanje Dana MO Pećine. Program će se organizirati do 10. lipnja 2017.  

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje 
 
 
AD 3 

Tajnik MO Marijan Matković izvijestio je o izvještaju sa obilaska terena od 14. ožujka 2017. U 
izvještaju su navedeni rokovi sanacija komunalnih oštećenja i komunalnog nereda. O izvršenim 
sanacijama nadležni bi trebali izvještavati tajnika MO. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 4 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO o pristiglim prijedlozima za male 
komunalne akcije za 2018. Od ukupno 23 zaprimljena prijedloga, građani su dali 15, a Omladinski 
hostel Rijeka 8. Temeljem pristiglih prijedloga i izvida sa obilaska terena od 14. ožujka 2017. 
predloženi su slijedeći komunalni prioriteti za 2018: 
 
1. Postaviti tabele sa nazivima plaža na početku stepeništa 
2. Uređenje parkirnih mjesta u Ulici Šetalište Trinaeste divizije 
3. Uređenje parkirnih mjesta u Ulici Janka Polić Kamova 
4. Sanacija kolnika u Ulici Pećine 
5. Sanacija stolova za stolni tenis na plaži Grčevo 
6. Sanacija podloge stola za stolni tenis na plaži Grčevo 



7. Postaviti javnu rasvjetu na stepeništu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 41 
8. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 11 do kućnog 

broja 15 
9. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 19 
10. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 19 
11. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 79 
12. Sanacija oštećenog rubnjaka drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 83 
13. Sanacija kolnika kod garaža u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 99 
14. Sanacija prilaza parkiralištu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101 
15. Asfaltirati parkiralište u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 101 
16. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 105 
17. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 105 do 

kućnog broja 111 
18. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova ispod prilazne ceste za kućni broj 

111 
19. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova ispod prilazne ceste za 

kućni broj 111 
20. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 22 do kućnog 

broja 86 
21. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 22 do 

kućnog broja 86 
22. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 do raskrižja 

sa Ulicom Šetalište Trinaeste divizije 
23. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 do 

raskrižja sa Ulicom Šetalište Trinaeste divizije 
24. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 11 C do 

kućnog broja 13 A 
25. Staviti novu podlogu na nogostup Ulici Šetalište Trinaeste divizije prije kućnog broja 22 
26. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije prije kućnog broja 22 do 

kućnog broja 24 
27. Staviti novu podlogu na nogostup Ulici Šetalište Trinaeste divizije nasuprot kućnog broja 23 
28. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 25 
29. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 30 B do 

kućnog broja 34 
30. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 44 
31. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 54 
32. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 58 do 

kućnog broja 60 
33. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 64 
34. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 68 kućnog 

broja 82 A 
35. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 68 

do kućnog broja 76 
36. Sanacija oštećenih rubnjaka drvoreda u Ulici Šetalište Trinaeste divizije nakon kućnog broja 

84 do kućnog broja 108 
37. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije nakon kućnog broja 84 do 

kućnog broja 108 
38. Sanacija oštećenog kolnika u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 88 
39. Sanacija oštećenog nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 127 
 
Nisu usvojeni slijedeći prijedlozi iz slijedećih razloga: 
a) nije komunalni prioritet 

• uklanjanje 3 čempresa – Ulica Janka Polić Kamova kućni broj 97 
• urediti face book stranicu MO-a  
• preimenovanje Ulice Šetalište Trinaeste divizije u Šetalište Hinka Rescha 



• postavljanje spomen obilježja Hinku rešu 
• nasipavanje plaža šljunkom – od Borika do Viktora Lenca 

 
Prijedlog za postavljanje spomen obilježja Hinku Rešu MO Pećine uputit će Odjelu gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem-Direkcija za razvoj, 
urbanizam i ekologiju. 

 
b) sanacija kroz redovno održavanje 

• uređenje stepenice – plaža Sablićevo 
• sanacija ljuljačke – plaža Grčevo 
• sanacija tuša – plaža Grčevo  
• uređenje okoliša – Ulica Janka Polić Kamova kućni broj 41  
• postava košarica za pseći izmet i vrećice – Ulica Šetalište Trinaeste divizije 

 
Posljednja dva prijedloga MO Pećine uputit će Odjelu gradske uprave za komunalni sustav-
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti. 
 

c) stanje komunalne infrastrukture na području MO Pećine je prioritetnije  
(navedene prijedloge dostavio je Omladinski hostel Rijeka) 

• postava 2 stolne garniture – sjever  
• uređenje stepenica – zapad  
• postava klupice kod stolnog tenisa – istok  
• postava košarice za otpad i opuške kod stolnog tenisa – istok  
• postava klupa na zidu dvorišta – istok  
• zasaditi u vrtu autohtone vrste biljaka 
• postava zaštitne ograde pored živice – jug  

 
Zaključak: 
- Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo tridesetdevet (39) prijedloga za komunalne    

prioritete za 2018. 
- Svim predlagateljima MO Pećine dostavit će odgovor i popis usvojenih prijedloga. 

 
 
Ad 5 

A) Nadzor brzine kretanja vozila – fiksnom kamerom  
Postaja prometne policije Rijeka nije usvojila prijedlog MO Pećine za postavljanje fiksne 
kamere u ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka Polić Kamova. Kao razlozi navode se: 

- dobro izvedena prometna signalizacija, 
- fiksne kamere postavljaju se na mjesta gdje se učestalo krši ograničenje brzine  

kretanja vozila, a što nije slučaj kod navedenih prometnica.    
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 
 

B) Postavljanje žardinjera – Janka Polić Kamova 15 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je MO Pećine na znanje odgovor upućen 
suvlasnicima zgrade u Ulici Janka Polić Kamova kućni broj 15 kojim nije dana suglasnost na 
postavljanje žardinjera na mjesto uklonjenog stabla iz razloga što se iste devastraju od strane 
motornih vozila i služe za odlaganje komunalnog otpada. 
Za zabranu parkiranja TD Rijeka promet d.d. postavit će vertikalni znak na mjestu uklonjenog 
stabla iz sredstava održavanja prometnica. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 



C) Ograničenje parkiranja između kućnih brojeva 17 i 39 u Ulici Janka Polić Kamova 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO kako je grupa stanara iz navedene ulice 
zatražila da se pješacima omogući slobodno kretanja na gore navedenoj relaciji. Njihov dopis 
VMO proslijedilo je TD Rijeka promet d.d. sa ciljem izvida mogućnosti rješenja zamolbe. 
Prema usmenom odgovoru (Igor Ausilio – TD Rijeka promet d.d.) danom tajniku MO, TD 
Rijeka promet d.d. i Odjel gradske uprave za komunalni sustav kao rješenje predlažu 
postavljanje prometnih stupića, ali uz suglasnost MO Pećine.  
Po izvidu lokacije, predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je kako se radi o 12-tak 
parkirnih mjesta, a postavljanjem prometnih stupića otežalo bi se parkiranje u ionako otežanim 
prometnim uvjetima. 
Prema navedenom predloženo je da MO Pećine ne bude suglasno sa postavljanjem 
prometnih stupića, a o istome će izvijestiti nadležne po primitku njihovog pisanog odgovora.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

D) Poziv MO Podvežica na turnir u briškuli i trešeti 
Tajnik MO Marijan Matković obavijestio je VMO o pozivu MO Podvežica za turnir u briškuli i 
trešeti.  
Turnir će se održati 29. svibnja 2017. u prostorijama MO Podvežica. Rok prijave je do 26. 
svibnja 2017. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijesti na znanje. 
 
 
 

Sjednica je završila u 19.00 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 
 
 


