
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/21 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  1. travnja 2019. 
                           
 

ZAPISNIK 
S 4. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
4. sjednica VMO Pećine održana je 28. 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. Predstojeće programske aktivnosti 
- Veseli Uskrs 
- Dan MO Pećine 

2. Primjedba građana na informiranje – obavijest 
3. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO o predstojećim programskim aktivnostima.  
Veseli Uskrs (likovna radionica) održat će se u ponedjeljak 8. travnja 2019. u prostorijama MO u 
organizaciji OŠ Pećine uz sudjelovanje 20-tak djece iz DV Veseljko. 
Obilježavanje Dana MO Pećine započet će u ponedjeljak, 15. travnja 2019. polaganjem vijenaca 
na tri spomen obilježja uz sudjelovanje predstavnika MO, UABA i OŠ Pećine. Održavanje ostalih 
programa planirano je u drugoj polovici travnja (rukometni turnir za najmlađe i turnir u briškuli i 
trešeti), odnosno početkom svibnja 2019. (izložba fotografija i kulturno-zabavni program). 
      
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

AD 2 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija upoznao je VMO sa tekstom gđe. Mirte Matković od 20. 
ožujka 2019. objavljenim na facebook stranicama grupe građana Pećine u srcu. 



Poštovani, 
Hvala puno na informaciji. 
To je bila samo ideja... ne znam tko Vam je to prenio, no međutim bez obzira na Vaše navode 
dolje niže smatram da niste dovoljno transparenti jer informacije su potrebne svima a ne samo 
onima koji kopaju da dođu do toga a danas u 21. stoljeću bilo bi poželjno i malo kreativnosti i 
neposrednosti pa time ideja o facebook stranici. 
Ako me pitate da li sam zadovoljna postignutim, a ne pitate me, držim da bih onda i ja trebala reći 
što mislim... nisam zadovoljna sa postignutim, iako ja ne tvrdim i ne želim reći da Vi ne obavljate 
svoj posao ili ne želite... 
No naprosto nisam zadovoljna...Svašta sam pokušala, zvala, molila, kumila – PRESTRAŠNO. 
Svakome bi informacije trebale biti dostupne u prolazu dakle ne da uvijek čitaju u novinama i zovu 
da bi nešto saznali. Nego da ih dobiju usput i današnjem užurbanom načinu života. Nemojte 
zaboraviti da smo mi specifičan dio grada, da nemamo centralno mjesto kao drugi, da je to Crkva, 
dućan, kafić, nego smo rastepani na dvije ulice. 
Da razočarana sam jer ništa nije napravljeno i sve je „maca papala“. 
 
VMO mišljenja je kako građani mogu dobiti sve potrebne informacije osobno i na službenim 
stranicama MO Pećine i Grada Rijeke, a o čemu je gđa. Mirta Matković pismeno obaviještena. 
Sve čime je gđa. Mirta Matković nezadovoljna ne odnosi se na MO Pećine te sa navedenim može 
upoznati nadležne (gradski odjeli i poduzeća, gradonačelnik).  
 
Zaključak: 
• Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
• Vijeće MO Pećine neće odgovarati na napise koji nisu zaprimljeni putem ureda MO.  

 
 
AD 3. 

A) Rebalans Proračuna Grada Rijeke 
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa uputama za izradu prijedloga rebalansa 
Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu. Slijedom navedenog VMO zaključilo je kako u 
financijskom planu MO Pećine nisu potrebne izmjene.   
    

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Suradnja vlasnika Pajol bara i građana 
G. Haris Tančica, vlasnik lokala Pajol na plaži Grčevo obratio se MO Pećine sa zamolbom za 
iniciranje sastanka sa građanima ulice Pećine, a u svrhu pronalaska eventualnih rješenja na 
primjedbe građana na obostrano zadovoljstvo. 
VMO predložilo je da g. Haris Tančica uputi dopis u kojem bi naznačio problematiku u vođenju 
objekata i u suradnji sa građanima (buka, parkiranje vozila i sl.).  
 
Zaključak: 

          Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


