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ZAPISNIK 
S 3. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
3. sjednica VMO Pećine održana je 13. ožujka 2019. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama 
MO Pećine, Janka Polića 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. Izvještaj sa programske aktivnosti 
- Pusni utorak  

2. Kružno raskrižje na području Plumbum – obavijest 
3. Parkirna mjesta u Ulici Janka Polića Kamova – odgovor  
4. Uklanjanje rampe (Šetalište Trinaeste divizije kbr 28) – obavijest  
5. Komunalni problem (Šetalište Trinaeste divizije kbr 112) – obavijest  
6. Komunalni problem (Ulica Pećine kbr 12 i 12/A) – obavijest  
7. Facebook MO Pećine – obavijest 
8. Godišnja nagrada Grada Rijeke Osnovnoj školi Pećine – suglasnost  
9. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija i članovi VMO Dubravka Travalja i Veljko Karabaić izvijestili 
su VMO o održanoj programskoj aktivnosti Pusni utorak. Program je održan u utorak, 5. ožujka 
2019. uz sudjelovanje djelatnika (6) i učenika OŠ Pećine (60) i članova maškarane grupe Lako 
ćemo (4). Sudionici su prošli ulicama Pećine uz pratnju djelatnika Prometne policije.  
Za provođenje aktivnosti utrošeno je 2.888,33 kn za ukrasni materijal, nagrade i reprezentaciju za 
učesnike programa. 
   
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješće.  



AD 2 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija upoznao je VMO sa sadržajem dopisa g. Mladena 
Kneževića, a u ime građana, kojim se ponovno traži sastanak sa Hrvatskim cestama  i nadležnim 
službama Grada Rijeke u vezi izgradnje rotora na Plumbumu.  
Na sastanku bi trebalo pojasniti situaciju oko izgradnje  rotora, prikazati posljednju verziju projekta 
uz pokazatelje sigurnosnog aspekta rotora i studija utjecaja na okoliš, prezentirati podatke o 
prometu sa povijesnog aspekta prije i nakon izgradnje ceste D-404 i mjerenja prometa. 
 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija napomenuo je kako je na inicijativu građana održan 
sastanak 18. siječnja 2018, a slijedom istoga Hrvatske ceste d.o.o. projekt su prezentirale 
predsjedniku Vijeća MO i tajniku MO Pećine. Nakon prezentacije dostavljeni su odgovori po 
zaključku iz promemorije sastanka od 18. siječnja 2018, a isti su 24. travnja i 27. travnja 2018. 
proslijeđeni građanima koji su tajniku MO dostavili e-mail adrese.  
 
Temeljem odgovora iz točke 1. zaključka iz promemorije i odgovora OGU za komunalni sustav 
(Mlacović Karmen) od 10. siječnja 2018. VMO smatra nepotrebnim ponovo organizirati sastanak 
po prijedlogu/zahtjevu građana te je predloženo da se dopis građana proslijedi Hrvatskim 
cestama d.o.o.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje te će predmetni dopis proslijediti 
Hrvatskim cestama.  

 
 
Ad 3. 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom TD Rijeka promet  d.d. u 
vezi prijedloga MO Pećine za uređenje parkirnih mjesta u Ulici Janka Polića Kamova.  
Ponovo se navodi kako je neprimjereno lijevi krak ulice koristiti za parkiranje, a njenim 
sužavanjem smanjio bi se kapacitet prometa. Za moguću prereregulaciju nadležne su Hrvatske 
ceste d.o.o.  
U međuvremenu izrađen je projekt SULPiTER kojim ulice Šetalište Trinaeste divizije i Janka 
Polića Kamova nisu definirane kao jedan od glavnih teretnih koridora, već je to cesta D-404. 
Predloženo je da se zatraži uvid u projekt SULPiTER. 
 
Zaključci: 
• Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje.  
• Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
Ad 4. 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa dopisom Odjela inspekcije autocesta, 
složenih cestovnih objekata i žičara kojim se navodi kako su za uklanjanje rampe na priključnom 
putu na adresi Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 28 nadležne Hrvatske ceste d.o.o. O 
istome je obaviješten i Grad Rijeka. 
Ukoliko se rampa u što skorije vrijeme ne ukloni VMO Pećine bit će prisiljeno informirati javnost o 
poduzetim radnjama na uklanjanju rampe. 
Predloženo je da se Hrvatskim cestama d.o.o. uputi dopis u vezi uklanjanja rampe, a na znanje i 
komunalnim društvima, odjelima Grada Rijeke i Gradonačelniku. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 
 
 



Ad 5. 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa dopisom Arsenije Marečić u vezi 
postavljanja stupića i lanaca u okolici zgrade na adresi Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog 
broja 112. 
U dopisu se navodi kako su isti postavljeni na parceli u vlasništvu suvlasnika navedene zgrade, a 
zbog uzurpacije prostora od strane Hrvatskih cesta d.o.o.  
Na poziv građana tajnik MO g. Marijan Matković izvršio je izvid i fotografije stanja dostavio 
komunalnom redaru, koji u odgovoru od 27. veljače 2019. navodi kako je sa predstavnikom 
stanara utvrđeno da su navedeni stupići postavljeni na terenu (okućnici) u vlasništvu navedene 
zgrade. Uvidom u službenu dokumentaciju provjeriti će navode stranke o privatnom vlasništvu.  
Tajnik MO g. Marijan Matković o istome je 4. ožujka 2019. obavijestio Hrvatske ceste d.o.o, a na 
znanje Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za komunalno redarstvo i TD Rijeka promet d.d.  
   
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
Ad 6. 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa dopisom Direkcije za komunalno 
redarstvo u vezi stabla na terenu iza zgrada na adresi Ulica Pećine kućni brojevi 12 i 12A. 
S obzirom kako je stablo na terenu u vlasništvu Republike Hrvatske, MO Pećine upućen je da se 
za njegovo uklanjanje obrati Ministarstvu državne imovine u Rijeci. 
MO Pećine isto je učinio 4. ožujka 2019. te je u očekivanju odgovora. 
     
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje.  
 
 
Ad 7. 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija obavijestio je VMO sa mišljenjem gđe. Mirte Matković kako 
građani zahvaljujući grupi na svojoj facebook stranici Pećine u srcu imaju više informacija nego 
saznavanjem od ureda MO Pećine te je u tom smislu predložila otvaranje facebook stranice MO 
Pećine. 
Tajnik MO g. Marijan Matković naveo je slijedeće: 
- mjesni odbori  nemaju facebook stranice, 
- sve što građane Pećina i ostale fizičke i pravne osobe zanima mogu saznati osobnim 

dolaskom u MO, putem elektronske pošte i na web stranicama MO Pećine, 
- građani mogu primjedbe, prijedloge, žalbe i ostalo poslati i na stranice Grada Rijeke (rubrika 

Tužibaba),  
- upravo je gđi. Mirti Matković poznato kako funkcionira izmjena informacija s MO putem 

elektronske pošte (slučaj rampe i deratizacije) kada su se informacije međusobno 
pravovremeno izmjenjivale, 

- susjed gđe. Mirte Matković je g. Slobodan Škalamera, član VMO, te i na taj način može 
reagirati prema MO. 
Sve navedeno dostavit će se gđi. Mirti Matković na znanje. 

     
Zaključak: 
     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora.  

 
 
 
 
 
 



Ad 8. 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija obavijestio je VMO sa suglasnosti koje je MO Pećine dalo 
OŠ Pećine za dobivanje godišnje nagrade Grada Rijeke za 2018.  
U suglasnosti je navedena višegodišnja suradnja MO i OŠ kroz odvijanje raznih programskih 
aktivnosti (programi namijenjeni djeci i mladima: Pusni utorak, Veseli Uskrs i Doček Svetog 
Nikole, prigodni program učenika OŠ Pećine: obilježavanje Dana MO Pećine i program Građanski 
odgoj i obrazovanje za učenike 5. razreda).  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo suglasnost.  
 
 
AD 9. 

A) Srušeno stablo u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 85 
Prije mjesec dana uslijed vremenskih nepogoda srušeno je stablo na gore navedenoj adresi. 
O istome je objavljen i članak u Novom listu 4. veljače 2019. u kojem se navodi kako 
komunalni redar nije nadležan za saniranje istoga jer je teren u vlasništvu suvlasnika 
navedene zgrade. 
S obzirom na stanje na okućnici predloženo je da se Direkciji za komunalno redarstvo uputi 
dopis u vezi otklanjanja stabla kako isto ne bi prouzročilo nova oštećenja. 
    

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

B) Oštećenje plaže Sablićevo 
Krajem prošle godine na plaži Sablićevo odronjen je dio stijene te je Odjel gradske uprave za 
komunalni sustav postavio zaštitnu mrežu, a ulaz na plažu onemogućio je postavljanjem 
metalnih vrata. O istome su 17. siječnja 2019. objavljeni članak u Novom listu i obavijest na 
stranicama MO Pećine. 
Slijedom upita građana o uređenju plaže Sablićevo, predloženo je da se zatraži odgovor od 
nadležnih službi Grada Rijeke. 
 
Zaključak: 

          Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

C) Prisustvovanje gradskih vijećnika sjednicama VMO 
Člana VMO g. Nikolu Pleša zanimalo je da li gradski vijećnici mogu prisustvovati sjednicama 
Vijeća MO. 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija u odgovoru je napomenuo kako to ne samo da je 
moguće već i poželjno, a po potrebi se mogu uključiti i u raspravu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je odgovor na znanje. 
 

 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Željko Ševerdija                             Željko Ševerdija 

 


