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ZAPISNIK 
S 31. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
31. sjednica VMO Pećine održana je 14. svibnja 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 30. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanim aktivnostima 
- Veseli Uskrs  
- Dan MO Pećine 

2. Kružno raskrižje na području Plumbum – razno  
3. Spoj Ulice Pećine sa zapadom – odgovor 
4. Uklanjanje rampe (Šetalište Trinaeste divizije kbr 28) – obavijest  
5. Komunalni prioriteti za 2019. godinu – prijedlozi i usvajanje 
6. Stepenice kod bivšeg marketa Brodokomerc Nova – odgovor  
7. Prometna rješenja na istočnom ulazu u grad – obavijest  
8. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je o održanim aktivnostima. 
- Veseli Uskrs kao likovna radionica organizirana je u suradnji sa Osnovnom školom Pećine i 

Dječjim vrtićem Veseljko. Za 14 djece program je pripremila prof. likovnog odgoja, a uz 
sudjelovanje 2 pripravnice i 3 učenice. 

- Dani MO Pećine obilježeni su kroz 4 programa.  
Polaganje vijenaca na 3 spomen obilježja antifašistima organizirano je 23. travnja 2018. Na 
polaganju su sudjelovali predstavnici UABA-podružnica Pećine (1) i OŠ Pećine (4).  
Rukometni turnir za najmlađe organizirao je 25. travnja 2018. RK Pećine u Dvorani mladosti. 
Na turniru su sudjelovala 43 igrača 
Posjet Villi Ružić uz stručno vodstvo Theodora de Canzianija i sudjelovanje 12 posjetitelja 
provedeno je 7. svibnja 2018. 



Istog dana organizirano je druženje građana (18) u prostorijama mjesnog odbora uz glazbu 
vokalno-instrumentalnog sastava Duo Rona. 

  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješća o realizaciji programa Veseli Uskrs i  
     Dan Mjesnog odbora Pećine. 
 
 
AD 2 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je o sastanku održanom 9. travnja 2018. u 
Hrvatskim cestama d.o.o, a povodom upita građana u vezi rekonstrukcije raskrižja na dijelu 
državne ceste D8, dionica 004 i 104, poznatije kao rotor Plumbum. 
Na sastanku je navedeno slijedeće: 
 
1. Nije bila sazvana javna rasprava već javni uvid. Poziv na javni uvid objavljen je u medijima  

i na oglasnoj ploči Grada Rijeke (Titov trg 3). 
  
2. Ulazi i izlazi ostaju nepromijenjeni vozilima iz ulice Pećine na Šetalište Trinaeste divizije 

između kućnih brojeva 106 i 108 te kod kućnog broja 118. 
Kod kućnog broja 118 biti će isprekidana horizontalna signalizacija. 

  
3. Unutar zone raskrižja nije dozvoljeno parkiranje, kao i na državnim cestama. 

Dosadašnje parkiranje prešutno je dozvoljeno, što je građanima (vlasnicima osobnih vozila) 
poznato. 

  
Odgovori su dostavljeni slijedećima: Marin Maričić (Pećine 8), Mladen Knežević (Šetalište 
Trinaeste divizije 110),  Duško Luštica (Pećine 16), Arsenija Marečić (Šetalište Trinaeste divizije 
112).  
Na isto je gđe. Arsenija Marečić zatražila da Hrvatske ceste temeljem zahtjeva MO Pećine, 
dostave uvid u katastarsku situaciju.  
 
Zaključak: 
• Vijeće MO primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO temeljem odgovora Hrvatskih cesta d.o.o. zaključilo je kako nije potrebno 

dodatno tražiti uvid u katastarsku situaciju. 
 
 
Ad 3. 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavljen je 13. travnja 2018. odgovor u vezi spoja 
Ulice Pećine sa zapadom, a u kojem se navodi slijedeće: 
 

Bez obzira što je spajanje ulica Šetalište Trinaeste divizije i Pećine kod kućnog broja 2 A  
bilo predviđeno, na raspravi prilikom donošenja DPU-a, stanovnici nisu prihvatili  
izgradnju toga, te je u plan ušlo krnje rješenje. Time spajanje cesta nije predviđeno  
Detaljnim planom gradskog područja Pećine, SL 13/09 te postoji predviđen samo  
pješački prilaz.  

 
Zaključak: 

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

U odgovoru Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a za uklanjanje rampe kod 
kućnog broja 28 u Ulici Šetalište Trinaeste divizije, navodi se slijedeće: 
- Zakupniku je 22. ožujka 2018. ponovo dostavljen dopis kojim se traži demontiranje i 



uklanjanje rampe.  
- Odjel prikuplja dokumentaciju radi pokretanja sudskog postupka. 
- Odjel se nada kako će do ljeta 2018. rampa biti uklonjena. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
Ad 5. 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je obrazložio prijedloge komunalnih prioriteta za 2019. 
godinu.  
MO Pećine zaprimio je 9 prijedloga građana, što sa prijedlozima obrađenim za 2018, a koji nisu 
usvojeni za rješavanje, čini ukupno 32 prijedloga: 
 
R. 
br. Prijedlog prioriteta sa lokacijom Napomene 

1 Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog 
broja 11 do kućnog broja 19 prijedlozi objedinjeni za 

2018. - 30.000,00 kn 
2 Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova kod 

kućnog broja 19 

3 Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog 
broja 79 do kućnog broja 83  prijedlozi objedinjeni za 

2018. - 40.000,00 kn 
4 Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova kod 

kućnog broja 83 

5 Sanacija kolnika kod garaža u Ulici Janka Polić Kamova kod 
kućnog broja 99 

prijedlog za 2018. - 
ispitati vlasništvo 

6 Sanacija prilaza parkiralištu u Ulici Janka Polić Kamova kod 
kućnog broja 101 

prijedlog za 2018. - 
ispitati vlasništvo 

7 Asfaltirati parkiralište u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog 
broja 101 

prijedlog za 2018. - 
ispitati vlasništvo 

8 Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog 
broja 105 

prijedlozi objedinjeni za 
2018. - 30.000,00 kn 

9 Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 105 do kućnog broja 111 

10 Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova ispod prilazne 
ceste za kućni broj 111 

11 Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova ispod 
prilazne ceste za kućni broj 111 

12 Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 22 do kućnog broja 86  

prijedlog za 2018. - 
15.000,00 kn 

13 
Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Janka Polić Kamova od 
kućnog broja 100 do raskrižja sa Ulicom Šetalište Trinaeste 
divizije 

prijedlog za 2018. - 
10.000,00 kn 

14 Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od 
kućnog broja 11 C do kućnog broja 13 A 

prijedlog za 2018. - 
20.000,00 kn 

15 Staviti novu podlogu na nogostup Ulici Šetalište Trinaeste 
divizije nasuprot kućnog broja 23 

prijedlog za 2018. - 
15.000,00 kn 



16 Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od 
kućnog broja 30 B do kućnog broja 34 

prijedlog za 2018. - 
20.000,00 kn 

17 Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod 
kućnog broja 44 

prijedlog za 2018. - 
20.000,00 kn 

18 Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod 
kućnog broja 54 

prijedlog za 2018. - 
8.000,00 kn prilog: 
prijedlog MO Pećine za 
zamjenu u 2018. 

19 Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od 
kućnog broja 68 kućnog broja 82 A 

prijedlog za 2018. - 
40.000,00 kn  

20 Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Šetalište Trinaeste divizije 
od kućnog broja 68 do kućnog broja 76 

prijedlog za 2018. - 
20.000,00 kn 

21 Sanacija prstenova drvoreda u Ulici Šetalište Trinaeste divizije 
nakon kućnog broja 84 do kućnog broja 108 

prijedlog za 2018. - 
35.000,00 kn 

22 Sanacija kolnika u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog 
broja 88 

prijedlog za 2018. - 
15.000,00 kn 

23 Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod 
kućnog broja 127 

prijedlog za 2018. - 
8.000,00 kn 

24 Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 
22 do kućnog broja 22/1 

prijedlog za 2018. - 
30.000,00 kn, prilog: 
odgovor Direkcije 
zajedničke komunalne 
djelatnosti i suglasnost 
MO Pećine  

25 Urediti zapušteni prostor između željezničke stanice Pećine-
Sušak i Tower Centra 

prilozi: dopis 
predlagatelja i grafički 
prikaz 

26 Riješiti odvodnju slivnih voda kod plaže za pse 

prilog: dopis 
predlagatelja, 
napomena: MO Pećine 
dostavio je 16. travnja 
2018. prijedlog TD 
Vodovod i kanalizacija 
d.o.o. 

27 Urediti prostor uz more u Ulici Šetalište Trinaeste divizije 
između kućnih brojeva 30 B i 34 A  

prilozi: dopis 
predlagatelja i grafički 
prikaz 

28 Urediti prostor kod plaže Grčevo - k.č.br. 4267/1 i 4267/8 Vrh 
Martinšćice, K.O: Sušak 

prilog: dopis 
predlagatelja, 
napomena: MO Pećine 
30. siječnja 2018. 
dostavio je Direkciji 
zajedničke komunalne 
djelatnosti prijedlog 
uređenja prostora 

29 
Sanacija stepeništa i metalnih vrata od Ulice Janka Polić 
Kamova kod kućnog broja 46 do Ulice Šetalište Trinaeste 
divizije kod kućnog broja 57 

prilozi: dopis 
predlagatelja, grafički 
prikaz i fotografije 

30 Ozeleniti prostor ispred zgrade u Ulici Janka Polić Kamova kod 
kućnog broja 46  

prilozi: grafički prikaz i 
fotografije 



31 Sanacija prostora sa istočne strane zgrade u Ulici Janka Polić 
Kamova kućni broj 46 

prilozi: grafički prikaz i 
fotografija 

32 
Postavljanje svjetlećeg znaka ili LED katadioptera na 
pješačkom prijelazu u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod 
kućnog broja 131 

prilog: dopis TD Rijeka 
promet d.d. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge komunalnih prioriteta za 2019. godinu. 

 
 
AD 6. 

Nakon višegodišnjeg traženja za uklanjanje stepenica kod bivšeg marketa Brodokomerc Nova 
d.o.o. u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 91, Direkcija za komunalno redarstvo 
dostavilo je odgovor u kojem navodi kako je za predmetno rješavanje nadležna Uprava za 
inspekcijske poslove – Sektor građevinske inspekcije, područna jedinica u Rijeci (Blaža Polića 
2/I).  
O istome je 13. travnja 2018. obaviještena navedena Uprava uz podnesak VMO Pećine. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 7. 
G. Radenko Štiglić (Šetalište Trinaeste divizije 131) dostavio je MO Pećine zahtjev za prometnim 
rješenjima na istočnom ulazu u grad Rijeku. Hrvatske ceste d.o.o. i TD Rijeka promet d.d. 
dostavili su slijedeće odgovore: 
 
1. Postavljanje prometnih stupića kod pješačkog prijelaza kod kućnog broja 131  

u Ulici Šetalište Trinaeste divizije 
Nakon dobivanja potrebnih suglasnosti TD Rijeka promet d.d. postavit će prometne stupiće iz 
redovnog održavanja. 

 
2. Svjetlosno označavanje pješačkog prijelaza kod kućnog broja 131 u Ulici  
       Šetalište Trinaeste divizije 

TD Rijeka promet d.d. predložilo je postavljanje dodatnog svjetlećeg znaka ili LED 
kadadioptera kroz komunalne prioritete za 2019. 

 
3. Postavljanje prometnog znaka za ulazak u naseljeno mjesto 

Hrvatskim cestama d.o.o. iz dostavljenog prijedloga nije jasno kako bi znak izgledao. Za 
postavljanje znaka predlagatelja upućuju na Grad Rijeku uz napomenu kako je potrebno 
poštivati proceduru sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 
članak 61).    

 
4. Postavljanje prometnog znaka iznad Bakra za upućivanje na Sv. Kuzam 

U odgovoru Hrvatskih cesta d.o.o. pojmovi daljinskog usmjeravanja vozila obilježeni su 
sukladno Naputku o prometno-tehničkim pravilima i uvjetima za daljinsko usmjeravanje i 
vođenje prometa na državnim cestama NN 54/2003 te se na predmetnim putokazima nalaze 
natpisi Zagreb i A, I, SLO koji upućuju vozače na autocestu A7. 

 
Odgovori su dostavljeni predlagatelju g. Radenku Štigliću. 

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 



AD 7. 
A) Nadogradnja / rekonstrukcija župne crkve Sv. Obitelji 

Predsjednik VMO g. Veljko Karabaić izvijestio je o sastanku sa gradonačelnikom g. Vojkom 
Obersnelom, a uz prisustvovanje župnika Vjekoslava Kovača.  
Slijedeće godine planiran je početak nadogradnje / rekonstrukcije župne crkve Sv. Obitelji 
(Šetalište Trinaeste divizije 101) te je sastanak dogovoren kako bi se gradonačelnika 
upoznalo sa budućim izgledom i zatražila financijska potpora.  
S obzirom kako isto nije moguće uvrstiti u financijski plana Grada Rijeke za 2018, za 
financijsku pomoć u 2019. dogovorit će se krajem ove godine, a za što je zadužen g. Veljko 
Karabaić. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
B) Radovi na izvlačnjaku 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o skorašnjim radovima na izvlačnjaku investitora 
HŽ infrastrukture i posljedično devijaciji ulice Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 25 
(Osnovna škola Pećine). Sastanak je održan 27. travnja 2018. u prostorijama Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav. 
Na sastanku je navedeno slijedeće. 

• pripremni radovi započet će za oko 45 dana, 
• cjelokupni radovi trajat će oko 2 godine, 
• Šetalište Trinaeste divizije imati će 2 devijacije, ovisno o radovima u tunelu 

                       - najprije prema školi, a zatim na strani mora, 
• promet u navedenoj ulici neće biti prekidan, 
• iznad tunela uklonit će se zgrada u vlasništvu Grada Rijeke, 
• točne rokove dostavit će izvođač radova. 

  
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
C) Izmjena komunalnih prioriteta za 2018.  

Zbog radova iz točke Ad 8B MO Pećine dostavio je TD Rijeka promet d.d. prijedlog za izmjenu 
komunalnih prioriteta za 2018.  
Umjesto usvojenog prijedloga Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod 
kućnog broja 25 (10.000,00 kn) predložena je sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste 
divizije kod kućnog broja 54 (obrađeno u prijedlozima za 2018. – 8.000,00 kn) i ličenje 
rukohvata / ograda / branika (prijavljeno u razdoblju od 14. veljače do 24. travnja 2018.) u 
iznosu do 2.000,00 kn 
  

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 
Sjednica je završila u 17.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od šest (6) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


