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ZAPISNIK 
S 30. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
30. sjednica VMO Pećine održana je 19. ožujka 2018. (ponedjeljak) 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 29. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanoj aktivnosti 
- Pusni utorak 

2. Predstojeća aktivnost 
- Veseli Uskrs  

3. Kružno raskrižje na području Plumbum – odgovor 
4. Park Nike Katunara – prijedlog za postavljanje ograde 
5. Vozni red autobusne linije 1 i 1A – odgovor  
6. Bukobrani kod izlaza iz Tunela Pećine – odgovor     
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić ukratko je izvijestio o održanom programu Pusni utorak 
održanom 13. veljače 2018. Program je održan u suradnji sa Osnovnom školom Pećine i 
Maškaranom grupom Lako ćemo. Maškarana grupa učenika i nastavnika je nakon prolaska 
ulicama Pećina, u pratnji djelatnika MUP-a, došla na feštu u prostorijama MO. Na kraju programa 
djelatnicama OŠ dodijeljeni su pokloni (društvene igre i lopta). 
  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješće o realizaciji programa Pusni utorak. 
 
 
 
 



AD 2 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako će se program Veseli Uskrs održati 28. ožujka 
2018.u suradnji s OŠ Pećine i Dječjim vrtićem Veseljko. 
Za ostvarenje programa planirano je utrošiti 1.500,00 kn.  
 
Zaključak: 

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

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa odgovorom Hrvatskih cesta d.o.o. u vezi 
rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC 8 – raskrižje ulica Šetalište Trinaeste divizije i Janka 
Polić Kamova (tzv. rotor Plumbum).  
S obzirom na traženo članovi VMO nisu zadovoljni sa dostavljenim odgovorima te je predložen 
sastanak predsjednika VMO i tajnika MO sa predstavnicima Hrvatskih cesta d.o.o. Sastanak će 
dogovoriti tajnik MO. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
  
 
Ad 4. 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa prijedlogom gđe. Tanje Bašić za 
postavljanje ograde u Parku Nike Katunara kojom bi se onemogućio izlazak lopte na prometnicu, 
a time i djece da krenu po loptu. 
Predloženo je upućivanje prijedloga nadležnima uz napomenu za podizanjem ograde na visinu od 
80 do 120 cm.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
Ad 5. 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa odgovorom KD Autotrolej d.o.o. u kojem 
se navodi kako je prema snimanju broja putnika na liniji 1 na području Pećina utvrđeno kako 
sadašnji vozni red zadovoljava potrebe građana Pećina. U odgovoru se navodi kako se mogu 
koristiti i 4 županijske linije (10, 10A, 27 i 29). 
Temeljem odgovora KD Autotrolej d.o.o. predloženo je postavljanje županijskih voznih redova na 
autobusnim stajališta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnih brojeva 91 i 55. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 6. 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. u vezi 
primjedbe građana na bukobrane nasuprot izlaza iz tunela Pećiine. 
U odgovoru se navodi kako postavljeni bukobrani svojom veličinom osiguravaju zaštitu od buke 
na predviđeni prostor. Temeljem primjedbe građana višekratno se provjeravala i utvrđivala jačina 
buke te je utvrđeno kako ventilacijski sustav radi automatski i unutar zakonski proračunatih 
parametara.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 



AD 7. 
A) Okupljanje nekadašnjih i sadašnjih društveno-politički osoba sa područja Pećina 

G. Ante Alić predložio je kako bi se dva puta godišnje okupljalo bivše članove Vijeća mjesnog 
odbora i aktualne članove Gradskog vijeća, Županijske skupštine, Sabora i djelatnike iz 
komunalnih i trgovačkih društava sa prebivalištem na Pećinama, a u cilju rješavanja 
komunalne problematike. 
U tu svrhu potrebno prikupit će se popis osoba. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
B) Stepenice u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 91 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. u vezi 
bespravno podignutih stepenica od strane Brodokomerc Nova d.o.o.  
Prema odgovoru za isto je nadležna Direkcija za komunalno redarstvo koja bi trebala uputi 
zahtjev Građevinskoj inspekciji.   
Predloženo ja da MO postupi prema navedenom. 
  

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
C) Uređenje nogostupa na Šetalištu Trinaeste divizije kod kućnog broja 30 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet d.d. u vezi 
uređenja nogostupa na Šetalištu Trinaeste divizije kod kućnog broja 30.  
U odgovoru se navodi kako će sanacija ovisi o vremenskim uvjetima i izvest će se kroz 
redovno održavanje. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

D) Uklanjanje rampe na Šetalištu Trinaeste divizije kod kućnog broja 28 
Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je VMO kako bez obzira na odgovor Odjela 
gradske uprave za upravljanje imovinom, rampa još nije uklonjena te je predložio da se 
nadležne o istome obavijesti i zatraži odgovor o budućim radnjama. 
 

      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 
 

 


