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ZAPISNIK 
S 28. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
28. sjednica VMO Pećine održana je 14. prosinca 2017. (četvrtak) s početkom u 17.00 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 27. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan MO Pećine za 2018. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Parkiranje osobnih vozila u garažama Tower center Rijeka – obavijest  
3. Mjere za poboljšanje stupnja sigurnosti u prometu – obavijest  
4. Revitalizacija objekta do plaže Park hotel – obavijest  
5. Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 22  
     do kućnog broja 22/1 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković obrazložio je Financijski plan MO Pećine za 2018.  
Plan se temelji na usvojenom Programu rada za 2018, a postat će važećim nakon usvajanja 
proračuna Grada Rijeke za 2018. na sjednici Gradskog vijeća od 20. prosinca 2017.  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo Financijski plan Mjesnog odbora Pećine za 2018. 
 
 
AD 2 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO o održanom sastanku 30. studenoga 2017. 
sa građanima u vezi parkiranja osobnih vozila građana Pećina u garažam Tower center Rijeka. 
Sastanku su prisustvovali Boris Petrović, Zlatko Mlacović, Ante Nujić, Miloška Vidović i Božena 
Kirin. 
Temeljem zaključka, održan je sastanak sa predstavnicima TC Rijeka 11. prosinca 2017. na 



kojem je dogovoreno kako će TC Rijeka razmotriti primjedbe građana i do polovice siječnja 2018. 
dostaviti odgovor o (ne)mogućnosti parkiranja osobnih vozila tijekom noći u garažama TC Rijeka. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 3. 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić obavijestio je VMO o sastanku sa predstavnicima TD Rijeka 
promet d.d. održanog 19. prosinca 2017.  
Tema sastanka je poboljšanje stupnja sigurnosti u prometu, naročito kod pješačkog prijelaza u 
Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 59, ali i na ostalim lokacijama.  

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
  
 
Ad 4. 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u vezi upita g. Ante Benića u vezi stanja obalnog prostora ispod Park hotela. 
U odgovoru, proslijeđenom i g. Ante Beniću, navodi se kako Jadran hoteli d.d. Rijeka razmatraju 
mogućnost za ponovno stavljanje u funkciju hotela Park (sada u zakupu Gimnazije Ljudevita 
Adamića), pri čemu će voditi računa o uklapanju u ambijent parka i plaže.  
Radovi se planiraju izvršiti do 2020.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje. 

 
 
Ad 5. 

S obzirom da je VMO i nakon obrađenih prijedloga komunalnih prioriteta za 2018. dalje protivno 
asfaltiranju površine u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 22, predsjednik VMO g. Veljko 
Karabaić iznio je novi prijedlog: 

1. Postavljanje betonskih travnatih opločnika – od završetka asfaltiranog  
dijela nogostupa do granice dozvoljenog parkiranja vozila. 

2. Ozelenjivanje površine – od završetka granice dozvoljenog parkiranja vozila  
do prostora za spremnike. 

3. Uređenje prostora za spremnike kako bi se olakšao pristup građanima  
i djelatnicima KD Čistoća d.o.o.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 9. 

A) Doček Djeda božićnjaka – izvješće 
Doček Djeda Božićnjaka priređen je za djecu predškolskog uzrasta sa Pećina 12. prosinca u 
Osnovnoj školi Pećine i 13. prosinca 2017. u Mjesnom odboru Pećine. Podijeljeno je 60 
slatkih poklon paketa. 
Programe su pripremili djelatnici OŠ Pećine i Maškarana grupa Lako ćemo. Nabavku poklona 
omogućio je odjel za gradsku samoupravu i upravu. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 



B) Uređenje prilaza garažama u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnih brojeva 93 i 95  
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO o anonimnom dopisu kojim se traži 
uređenje prilaza garažama kod kućnih brojeva 93 i 95 u Ulici Janka Polić Kamova i 
postavljanje ''betonskih gljiva'' za sprječavanje nepropisnog parkiranja. 
O istome je tajnik MO obavijestio predstavnice navedenih zgrada gđu. Canu Pilić i gđu. 
Ljiljanu Švegović.  
Gđa. Ljiljana Švegović odgovorila je kako sa vlasnicima garaža nitko nije kontaktirao, a neki 
od njih i ne žive na navedenim adresama, te navodi kako na anonimne dopise ne treba 
nasjedati.  
Nakon rasprave predloženo je nepoduzimanje radnji za navedeno jer je riječ o anonimnom 
dopisu. 
 

      Zaključak: 
      Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
       

 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


