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ZAPISNIK 
S 33. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
33. sjednica VMO Pećine održana je 9. listopada 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 32. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanoj aktivnosti 
- Dan zaštite životinja 

2. Komunalni prioriteti za 2019. godinu – usvajanje 
3. Uklanjanje rampe (Šetalište Trinaeste divizije kbr 28) – obavijest  
4. Stepenice kod bivšeg marketa Brodokomerc Nova – obavijest  
5. Prometovanje ulicom Janka Polić Kamova – obavijest 
6. Parkiranje u ulici Pećine – obavijest 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 

Zamjenica predsjednik VMO gđa. Dubravka Travalja izvijestila je o obilježavanju Dana zaštite 
životinja. Obilježavanje je organizirano 4. listopada 2018. u prostorijama i kod odmorišta MO 
Pećine.  
Tijekom održavanja roditelji i učenici OŠ Pećine donirali su opremu za kućne ljubimce Skloništu 
Lič. Održana je i prigodna tombola za učenike OŠ Pećine. Učenicima su podijeljeni promidžbeni 
materijali Skloništa Lič. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješće.  
 
 
 
 



AD 2 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je obrađene prijedloge komunalnih prioriteta 
za 2019. Od 32 prijedloga 7 nisu u nadležnosti Grada Rijeke.  
Predsjednik VMO predložio je pet (5) prijedloga za  realizaciju u 2019. u ukupnoj vrijednosti od 
137.000,00 kn: 

1. Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja  
11 do kućnog broja 19 – 30.000,00 kn                                                                               

2. Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja  
79 do kućnog broja 83 – 40.000,00 kn                                                                               

3. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja  
30 B do kućnog broja 34 – 20.000,00 kn                                                                               

4. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije  
kod kućnog broja 44 – 20.000,00 kn                                                                               

5. Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 22  
do kućnog broja 22/1 – 30.000,00 kn   

 
Tajnik MO g. Marijan Matković dogovorit će sa TD Rijeka promet d.d. umanjenje jedne od 
navedenih stavki za iznos od 3.000,00 kn. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo pet (5) predloženih prijedloga komunalnih 
prioriteta za 2019.  

 
 
AD 3 

Mjesni odbor Pećine obratio se 18. rujna i 9. listopada 2018. Odjelu za gospodarenje imovinom sa 
upitom u vezi uklanjanja rampe, a temeljem odgovora od 6. travnja 2018. navedenog Odjela kako 
će rampa na prometnici kod zgrade na adresi Šetalište Trinaeste divizije 28 čiji je zakupnik Diver 
sport center d.o.o. biti uklonjena do kraja ovog ljeta. 
Odgovor na navedeno održavanja sjednice VMO nije primljen. 

  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
AD 4 

Krajem rujna 2018. započelo je uklanjanje većeg dijela stepenica kod bivšeg marketa 
Brodokomerc Nova d.o.o. u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 91. Time će biti naročito 
olakšan prolaz osobama u invalidskim kolicima te dječjim kolicima. 
Uklanjanje stepenica dogovorili su Odjel gradske uprave za komunalni sustav i TD Rijeka promet 
d.d. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
AD 5 

Na zahtjev MO Pećine za uključivanje Ulice Janka Polić Kamova u razmatranje prometa teških 
vozila odgovorili su TD Rijeka promet d.d. i Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija 
plana, razvoja i gradnje. 
U odgovorima se navodi kako će Grad Rijeka, Hrvatske ceste d.o.o. i TD Rijeka promet d.d. 
razmotriti kretanje teških vozila i predložiti koncepciju što većeg rasterećenja ove ceste te kako je 
u izradi projekt SULPiTER kojim će se pojasniti vođenje teretnog prometa gradskim 
prometnicama. Dovršenje projekta planirano je do konca studenog 2018.  
 



Zaključak: 
     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
AD 6 

Početkom kolovoza 2018. MO Pećine obratili su se g. Mladen Knežević i g. Duško Luštica sa 
zamolbom za rješavanje parkiranja vozila građana u Ulici Pećine, a koji vozila ostavljaju 
povremeno, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci prilikom odlaska na kupanje. Usprkos postavljenog 
znaka zabrane, stanarima u ovoj ulici otežano je ne samo prometovanje već i parkiranje vozila.  
VMO zamolbu je proslijedilo TD Rijeka promet d.d. Odjel gradske uprave za komunalni sustav-
Direkcija za prometno redarstvo. 
U odgovoru Direkcije navodi se kako  prema važećoj zakonskoj regulativi  prometni redari mogu 
prekršitelje kazniti, ali premještanje vozila nije moguće.  
Na odgovor je reagirao g. Mladen Knežević koji je naveo nekoliko mogućnosti rješenja te je 
predložio da se navedeni problem pokuša riješi do idućeg ljeta i sastanak sa predstavnicima 
nadležnih institucija. 
S obzirom na skorašnje izbore za vijeća mjesnih odbora predloženo je da ovaj problem pokuša 
riješiti novi VMO.   
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje i usvojilo prijedlog.  
 
 
AD 7. 

A) Kiosk za prehrambene proizvode na Plumbumu 
MO Pećine obratila se gđa. Klara Rozman sa zamolbom da se na u Ulici Šetalište Trinaeste 
divizije kod kućnog broja 112 postavi prodajno mjesto PIK-a jer je dosadašnje prodajno mjesto 
pekare prestalo sa radom.  
Vijeće MO predložilo je da se zamolba proslijedi PIK-u.  
  

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
B) Suglasnost OŠ Pećine za županijsku nagradu 

Osnovna škola Pećine kandidirala se za županijsku nagradu povodom Dana učitelja te je tom 
prilikom Vijeće MO podržalo kandidaturu s obrazloženjem kako se djelatnici škole i učenici 
redovito uključuju u programske aktivnosti MO Pećine. 
U međuvremenu Osnovna škola Pećine dobila je nagradu i pohvalu i pohvalu u kategoriji 
osnovnih škola. 
  

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
C) Postavljanje ograde u Parku Nike Katunara 

G. Ante Alić predložio je da se u Parku Nike Katunara uz rubni dio kod prometnice postavi 
ograda kao i kod ulaza u park. 
Razlog tome je što ovdje boravi više djece te bi se na taj način spriječio njihov mogući izlazak 
na prometnicu. 
Sa prijedlogom će biti upoznat Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

D) Uređenje prostora kod plaže Grčevo 
G. Ante Alić predložio je, bez obzira na odgovor u vezi prijedloga uređenja okoliša plaže 



Grčevo kroz komunalne prioritete za 2019, uređenje prostora kod dječjih sprava i stolova za 
stolni tenis. U tom smislu trebalo bi urediti zelenilo, ukloniti krupni otpad i smeće te nasuti 
pijesak u ograđeni dio dječjeg igrališta.   
U odgovoru Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
na prijedlog uređenja navedenog prostora navodi se slijedeće:  
Prema GUP-u predmetni prostor se nalazi unutar područja namjene sportska luka, označenog 
planskom oznakom LS-4 – Grčevo.  
Na području namjene „sportska luka (LS)”, dozvoljava se gradnja i uređenje pomorske 
građevine koja u prostornom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu ili koja u 
okviru šire cjeline ima izdvojeni dio i udovoljava uvjetima za potrebe smještaja plovila 
domicilnog stanovništva.  
Sportska luka mora udovoljiti uvjetima sigurnosti plovila, te imati opremu i uređaje za 
održavanje sigurnosti, zaštite od požara, zaštitu okoliša, sanitarne prostorije te prostorije za 
odlaganje opreme i održavanje luke.  
Prema čl. 23. GUP-a u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja i neizgrađenom dijelu 
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne 
može se planirati gradnja građevina, osim građevina komunalne infrastrukture koje po svojoj 
prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko-
turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali 
(brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.  
Zemljište je u vlasništvu Republike Hrvatske.  
Slijedom navedenog nije moguća tehnička priprema za uređenje prostora kod plaže Grčevo. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 
Sjednica je završila u 17.00 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

Marijan Matković                               Veljko Karabaić 
 

 


