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ZAPISNIK 
S 6. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
6. sjednica VMO Pećine održana je 11. lipnja 2019. (četvrtak) 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 

 
Zapisnik s 5. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2018. godinu – izvještaj 
2. Komunalni prioriteti za 2019. godinu – obavijest 
3. Programske aktivnosti za 2020. godinu – obavijest  
4. Uklanjanje objekata – Šetalište Trinaeste divizije kbr 112 – obavijest 
5. Sanacija plaža Park hotel i Sablićevo – obavijest 
6. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
    Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa ostvarenjem komunalnih prioriteta za 2018. 
    godinu.  
    Izvršeni su slijedeći radovi: 

1. Sanacija kolnika u Ulici Pećine od kućnog broja 13 do kućnog broja 15 
2. Sanacija stolova za stolni tenis na plaži Grčevo 
3. Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 41 
4. Sanacija stubišta od Ulice Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 31 do Ulice  

Janka Polić Kamova kod kućnog broja 34 
5. Sanacija stubišta od Ulice Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 61 do Ulice  
6. Janka Polić Kamova kod kućnog broja 50 
7. Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Ulici Šetalište Trinaeste divizije između 

kućnog broja 108 i kućnog broja 110 
 



U planu je sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 54. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 

AD 2 
    Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa ostvarenjem komunalnih prioriteta za 2019. 
    godinu. Izvršeni su slijedeći radovi: 

1. Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 11 do kućnog broja 19 
2. Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 79 do kućnog broja 83 
3. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 30 B do kućnog  

broja 34 
4. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 44 
 
U planu je uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 22 do kućnog  
broja 22/1. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 3. 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa izradom prijedloga Programa rada za 2020. 
godinu kojeg je potrebno donijeti do 20. srpnja 2019. godine. 
VMO izrazilo je stav da i u idućoj godini provede pet (5) programskih aktivnosti: Pusni utorak, 
Veseli Uskrs, Dan MO Pećine, Dan zaštite životinja i Doček Sv. Nikole. 
U ostvarenju navedenog VMO sudjelovat će: Osnovna škola Pećine, Dječji vrtić Veseljko, UABA 
grada Rijeke – podružnica Pećine, Škola za primijenjenu umjetnost, Maškarana grupa Lako ćemo 
i Theodor de Canziani.  
Program rada za 2020. godinu donijet će se na idućoj sjedici VMO početkom srpnja. 
Članovima VMO dostavljene su Upute za izradu prijedloga Programa rada za 2020. godinu, 
Upute za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu za 2020. godinu i Upute za financiranje programskih aktivnosti VMO. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 4. 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa zahtjevom građana (Šetalište Trinaeste divizije 
kbr 112) u vezi slijedećeg: 

1. Uklanjanje montažnih objekata i autobusne čekaonice 
2. Uklanjanje ograde i obilježavanje kolnog prilaza 
3. Nadzor na nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima 

 
     S obzirom na navedeno predloženo je upućivanje zahtjeva građana slijedećima: 

1. Hrvatske ceste d.o.o. – Rijeka, Nikole Tesle 9 
2. TD Rijeka promet d.d. – Rijeka, Fiumara 13 
3. Direkcija za prometno redarstvo – Rijeka, Dolac 8 

 
O istome će se izvijestiti gradonačelnik i Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  



AD 5. 
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa radovima na plaži Vila Olga kojom prilikom 
je postavljena ograda i time onemogućen pristup dijelu plaže.  
Temeljem dojave građana o navedenom upućen je upit Direkciji za zajedničke komunalne 
djelatnosti (6. lipnja i 11. lipnja 2019.), ali bez odgovora. 
Predloženo je upućivanje dopisa Direkciji.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 6. 

A) Izlaz iz Tower Center Rijeka 
Temeljem nedozvoljenog kretanja vozila na izlazu iz TC Rijeka dostavljen je odgovor TD 
Rijeka promet d.d. kojim se navodi kako se navedeno može spriječiti izgradnjom fizičkog 
otoka pomoću betonskih rubnjaka, a kroz sredstva za komunalne prioritete. 
Predloženo je da se rješenje unese u prijedloge komunalnih prioriteta za 2021. godinu. 
    

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

B) Uređenje plaže Sablićevo 
Predsjednica VMO Centar-Sušak gđa. Mirjana Vasić predložila je sastanak na kojem bi 
iznijela ideje o uređenju plaže Sablić. 
Predsjednik VMO Pećine g. Željko Ševerdija dogovorit će sastanak. 
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

C) Horizontalna signalizacija na izlazu iz tunela 
Prema prijedlogu građana uputit će se dopis TD Rijeka promet d.d. sa prijedlogom za 
uređenjem postojeće horizontalne signalizacije (stop) te postavljanjem dodatne horizontalne 
signalizacije u crvenoj boji (horizontalno iscrtan znak stop). 
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

D) Uređenje drvoreda 
Prema upitu građana za uređenje drvoreda u ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka 
Polića Kamova (Tužibaba od 29. svibnja 2019.) odgovoreno je 5. lipnja 2019. kako je isto u 
planu, ali zbog drugih radova (košnja, uređenje cvjetnih gredica) nije moguće precizirati točno 
vrijeme uređenje drvoreda. 
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


