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25. siječnja 2019.
ZAPISNIK
S 1. SJEDNICE VMO PEĆINE

1. sjednica VMO Pećine održana je 21. siječnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u
prostorijama MO Pećine, Janka Polić Kamova 73 A.
Sjednici su bili nazočni:
- Željko Ševerdija, predsjednik VMO
- Dubravka Travalja, zamjenica predsjednika VMO
- Veljko Karabaić, član VMO
- Slobodan Škalamera, član VMO
- Nikola Pleša, član VMO

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu VMO Pećine za 2018. – usvajanje
2. Financijski plan VMO Pećine za 2019. – usvajanje
3. Normativni akti – usvajanje
- Poslovnik o radu VMO Pećine
- Pravila MO Pećine
- Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u
razvoju Mjesnog odbora Pećine
4. Uklanjanje rampe (Šetalište Trinaeste divizije kbr 28) – obavijest
5. Postavljanje ograde u Park Nike Katunara – odgovor
6. Uređenje prostora kod plaže Grčevo – odgovor
7. Povećanje parkirnih mjesta u Ulici Šetalište Trinaeste divizije
kod kućnog broja 82 A – prijedlog
8. Predstavljanje novoizabranih vijeća MO – prijedlog
9. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković objasnio je Izvješće o radu VMO Pećine za 2018. te je nakon
kraće rasprave predsjednik VMO g. Željko Ševerdija predložio usvajanje istog.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu VMO Pećine za 2018.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković pojasnio je da se Financijski plan VMO Pećine za 2019. temelji na
usvojenim programima: Pusni utorak (ožujak), Veseli Uskrs (travanj), Dan MO Pećine (travanjsvibanj), Dan zaštite životinja (listopad) i Doček Svetog Nikole (prosinac).
Programske aktivnosti planirane su u iznosu od 20.000,00 kn te uz 1.500,00 kn za reprezentaciju
VMO ukupni financijski plan iznosi 21.500,00 kn.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo Financijski plan VMO Pećine za 2019.
Ad 3.
Tajnik MO g. Marijan Matković naveo je promjene u Poslovniku VMO (članci 1, 9, 17. i 21.) i
Pravilima MO (članci 1. i 23.).
U članku 1. dodano je slijedeće: Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju
rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
U članku 9. navedeno je javno glasovanje kod biranja predsjednika i zamjenika VMO.
U ostalim člancima navedeno je kako predlaganje razrješenja članova VMO, sazivanje sjednica i
predlaganje promjena mogu zatražiti dva člana VMO.
Predloženo je i usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju
Mjesnog odbora Pećine bez obzira što nema izmjena u odnosu na 2014.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Pećine, Pravila
MO Pećine i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO
Pećine.
Ad 4.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa dopisom Odjela gradske uprave za
komunalni sustav u kojem se navodi kako je uklanjanje rampe kod Diving sport center d.o.o.
(Šetalište Trinaeste divizije 28) upućeno Sektoru inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta
(Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).
MO uputit će zahtjev na isti Naslov uz navođenje dosadašnjih aktivnosti u vezi uklanjanja rampe.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.
Ad 5.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za
komunalni sustav u vezi postavljanja ograde u Parku Nike Katunara.
Zahtjevu građana za postavljanje ograde nije moguće iz slijedećih razloga:
•
•
•

dječje igralište na gornjem nivou smješteno je na dovoljnoj udaljenosti od prometnice,
dječje igralište odvojeno je od prometnice zelenim pojasom i djelomično ogradom,
gaženje travnatih površina i zelenog pojasa uz cestu unutar parka nije dozvoljeno (Odluka
o komunalnom redu).

Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje.

AD 6.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za
komunalni sustav u vezi uređenja prostora kod plaže Grčevo. U odgovoru se navode izvršeni
radovi tijekom 2018: obnovljena su tri stola za stolni tenis i betonska podloga, oličene su fitness
sprave, uređena su dva sanitarna čvora i postavljena je nova slavina za pitku vodu.
Tijekom sezone kupanja čistoća plaže se održava svakodnevno, a u ostalim mjesecima jednom
tjedno prazne se košarice sa smećem. Vanredno se čiste veća onečišćenja, ovisno o
raspoloživim sredstvima.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.
Ad 7.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa prijedlogom g. Stjepka Gugića za
povećanje parkirnih mjesta u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 109.
Iz slijedećih razloga predloženo je neprihvaćanje prijedloga:
1. Na predmetnoj lokaciji postavljen je znak zabrane parkiranja i prometni stupići kojima je isto
onemogućeno.
2. Nakon pješačkog prijelaza je zavoj te bi parkirana vozila otežavala preglednost prometnice.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine nije usvojilo prijedlog za povećanjem parkirnih mjesta u Ulici Šetalište
Trinaeste divizije kod kućnog broja 109.
Ad 8.
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa prijedlogom Novog lista za
predstavljanje novoizabranih vijeća mjesnih odbora.
Predloženo je prihvaćanje istog uz prisustvovanje svih članova VMO Pećine, a isto će sa
novinarom dogovoriti predsjednik VMO.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 9.
A) Prometovanje i parkiranje u Ulici Janka Polić Kamova
Zbog ograničavanja brzine prometovanja navedenom ulicom i potrebom za povećanjem
parkirnih mjesta VMO predložili je da se na lijevoj strani navedene ulice vozila parkiraju u
kosu. Na taj način i vozila koja se parkiraju na desnoj strani između stabala mogla bi se
parkirati na lijevoj strani i time bi se olakšao prolaz pješacima.
Prijedlog će biti upućen TD Rijeka promet d.d. te na znanje Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav i Hrvatskim cestama d.o.o.
Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.
B) Prometni problemi u Ulici Pećine
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa prijedlogom g. Mladena Kneževića
za sazivanje sastanka kako bi se problem parkiranja i prometovanja navedenom ulicom
pokušao riješiti prije ljetnih mjeseci.
Predloženo je sazivanje sastanka sa predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni
sustav i TD Rijeka promet d.d, a prema terminu predlagatelja.

Zaključak:
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 20.00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednik VMO Pećine:

Marijan Matković

Željko Ševerdija

