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ZAPISNIK 
S 29. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
29. sjednica VMO Pećine održana je 23. siječnja 2018. (utorak) s početkom u 16.00 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 28. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Pećine za 2017. – usvajanje  
2. Predstojeća aktivnost 

- Pusni utorak 
3. Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 22  

do kućnog broja 22/1 – obavijest  
4. Uklanjanje rampe (Šetalište Trinaeste divizije kbr 28) – obavijest  
5. Uređenje istočnih stepenica kod OŠ Pećine – obavijest  
6. Kružno raskrižje na području Plumbum – obavijest 
7. Uređenje prostora plaže Grčevo – prijedlozi    
8. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić ukratko se osvrnuo na Izvješće o radu Vijeća MO Pećine za 
2017. napomenuvši kako su ostvarene sve usvojene programske aktivnosti i u okviru financijskih 
planova.  
Ostali članovi VMO nisu imali primjedbi na Izvješće. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Pećine za     
2017. 

 
 
 



AD 2 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako će se program Pusni utorak održati 13. veljače 
2018.u suradnji sa OŠ Pećine i Maškaranom grupom Lako ćemo. 
Za ostvarenje programa planirano je utrošiti 3.500,00 kn.  
Članovima VMO podijeljeni su financ9jski planovi programskih aktivnosti za 2018. 
 
Zaključak: 

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

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa odgovorom Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti u vezi uređenja prostora u Ulici Janka Polić Kamova kod kbr 22. 
Prostor će se urediti postavljanjem travnate rešeteke (pancir tratina), a umjesto zemelj i trave 
ufradit će se drobljenac (rizla) jer travnjak i grmovi ne bi opstali zbog prolaza pješaka, deponiranja 
raznog otpada i izlijevanja otpadnih tekućina. 
Prostor spremnika uredit će KD Čistoća d.o.o. postavljanjem postolja za spremnike. 
  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge uređenja prostora u Ulici Janka Polić 
Kamova kod kbr 22. 

  
 
Ad 4. 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
gospodarenje u vezi uklanjanja rampe u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kbr 28, a kojim se 
slijedom zaključka Gradonačelnika od 5. prosinca 2017. nalaže g. Draganu Rukavini uklanjanje 
iste.  
S obzirom da rampa još nije uklonjena, tajnik MO g. Marijan Matković, o istome je 23. siječnja 
2018. izvijestio komunalnog redara i navedeni Odjel.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo zaključak Gradonačelnika. 

 
 
Ad 5. 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić obavijestio je VMO o zamolbi OŠ Pećine o uređenju ograde i 
proširenju javne rasvjete uz stepenište izhmeđu škole i Crvenog križa Rijeka, a iz razloga što će 
iste na svečanosti u travnju biti imenovane Stubama Malika Tintilinića. 
Suglasnost za predloženo upućena je Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 6. 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO o održanom sastanku 18. siječnja 2018. sa 
grupom građana u vezirekonstrukcije raskrižja državne ceste DC 8 – raskrižje ulica Šetalište 
Trinaeste divizije i Janka Polić Kamova (tzv. rotor Plumbum).  
VMO je usvojilo promemoriju sastanka te će zaključke proslijediti Hrvatskim cestama d.o.o, a na 
znanje Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 



AD 7. 
G. Ante Alić je nakon obilaska prostora kod plaže Grčevo predložio uređenje prostora na slijedeći 
način: 
 

– urediti ugostiteljski objekt kojim bi upravljala udruga branitelja (od alkoholnih  
– pića ponuditi samo pivo), 
– urediti toaletne prostorije (brigu o njihovom stanju vodio bi zakupac  
– ugostiteljskog objekta), 
– u dječji prostor nanijeti pijesak, 
– postaviti stolove i klupe, 
– urediti stazu iza ugostiteljskog objekta (postaviti rubnjake i drobljenac) i 
– podignuti zid za slučaj odrona (zid oslikati). 

 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 8. 
A) Prometovanje Ulicom Janka Polić Kamova 

G. Željko Ševerdija iznio je mišljenje kako je u prosincu 2017. bio znatno pojačan promet 
Ulicom Janka Polić Kamova te je predložio da se od Hrvatskih cesta d.o.o. zatraži uvođenje 
mjera za povećanje sigurnosti prometa. 
U sklopu navedenog predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijesti je kako je sa TD Rijeka 
promet d.d. 19. prosinac 2017. održana sastanak na temu uređenja pješačkih prijelaza u 
ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka Polić Kamova te se očekuje odgovor na istu. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
       

 
 
Sjednica je završila u 17.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


