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ZAPISNIK 
S 9. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
9. sjednica VMO Pećine održana je 26. rujna 2019. (četvrtak) s početkom u 17.00 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 8. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
- Dan zaštite životinja 

2. Sanacija zida u ulici Janka Polića Kamova 94-96 – obavijest   
3. Komunalni prioriteti za 2019. – izvršenje 
4. E-računi – obavijest  
5. Prezentacija projekta SULPiTER – prijedlog termina  
6. Razno 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će se programska aktivnost Dan zaštite 
životinja održati u petak, 4. listopada 2019. godine s početkom u 10.30 sati. Poziv je upućen 
Veterinarskoj stanici Rijeka, Skloništu za napuštene životinje Lič, Direkciji za komunalno redarstvo 
i II. policijskoj postaji.   
 
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 



AD 2 
Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa prijedlogom TD Rijeka promet d.d. za 
uvrštavanjem sanacije zida u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnih brojeva 94 i 96 u prijedloge 
komunalnih prioriteta za 2020. godinu.  
Prema dokumentaciji iz 2016. godine TD Rijeka promet d.d. preuzelo je obvezu saniranja zida 
kroz redovno održavanje te je o istome obaviješten i predstavnik stanara (7. kolovoza 2017. i 14. 
lipnja 2018. godine). O sanaciji zida kroz listu prioriteta uređenja zidova MO Pećine obaviješten je 
12. prosinca 2018. godine.    
U posljednjem odgovoru od 2. rujna 2019. godine navedeno je kako sanacija zida zbog potreba 
sanacije zidova na području grada Rijeke i ograničenih sredstava neće biti moguća sa gore 
navedene liste, već se MO Pećine predlaže uvrštenje istoga u prijedloge komunalnih prioriteta za 
2020. godinu. Prema obavijesti troškovi sanacije iznosili bi oko 30.000,00 kn. 
Slijedom cjelokupne dokumentacije, stanja komunalnih objekata na području Pećina i financijskim 
sredstvima za realizaciju komunalnih prioriteta (oko 130.000,00 kn), predloženo je ne uvrštavanje 
sanacije predmetnog zida u prijedloge komunalnih prioriteta.   
  
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog da se sanacija zida u Ulici Janka Polića 
Kamova kod kućnih brojeva 94 i 96 ne uvrsti u prijedloge komunalnih prioriteta. 

 
 
AD 3. 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako su izvršeni svi usvojeni komunalni prioriteti 
za 2019. godinu: 

• Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 11 do kućnog broja 19. 
• Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 79 do kućnog broja 83. 
• Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 30 B  
     do kućnog broja 34. 
• Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 44. 
• 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 4. 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je izvijestio VMO s uvođenjem e-računa od 1. srpnja 2019. 
godine koje je regulirano Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, a prema 
Direktivi 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine. Nadzor nad  
provedbom Zakona provode službenici Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, 
poduzetništva i obrta. 
U srpnju ove godine VMO je s istim upoznato putem obavijesti o javnim naručiteljima.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 

AD 5. 
Temeljem obavijesti TD Rijeka promet d.d. u vezi izrade projekta SULPiTER koji se odnosi na 
poboljšavanje planiranja prijevoza tereta u Središnjoj Europi, a time i na unaprjeđenje kapaciteta 
za planiranje logističkih rješenja u funkcionalnim urbanim sredinama, s ciljem smanjenja emisija 
CO2, VMO predlože prezentaciju za VMO 15. listopada ili 16. listopada 2019. godine.  
 
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo predložene termine prezentacije. 



AD 6. 
A) Prometna problematika na području Pećina 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija izvijestio je VMO sa odgovorom Policijske uprave 
primorsko-goranske, Službe za sigurnost cestovnog prometa u vezi prijedloga MO Pećine za 
postavljanje kamere za nadzor prometa (brzine kretanja) u ulici Janka Polića Kamova, kao i 
elektroničkih pokazivača brzine vozila u ulicama Janka Polića Kamova i Šetalište Trinaeste 
divizije.    
U odgovoru se navodi kako djelatnici policije postupaju po ukazanoj problematici, a u skladu 
sa mogućnostima i obvezama sankcioniraju neodgovorne vozače.  
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

B) Izgled okućnice – Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 44 
Prema riječima članova VMO stanje gore navedene okućnice (oštećena i zapuštena ograda, 
naraslo zelenilo) već duže vrijeme pruža ružnu sliku, a u posljednje vrijeme primijećeno je i 
ulaženje mladih osoba u prostor okućnice. 
O oštećenju ograde tajnik MO izvijestio je komunalnog redara 26. svibnja 2019. godine. 
S obzirom kako je stanje sve gore, a i građani negoduju, predloženo je upućivanje dopisa 
Direkciji za komunalno redarstvo. 
  
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

A) Izgled prostora – Šetalište Trinaeste divizije između kućnih brojeva 30 i 34 
S obzirom na razne ne potvrđene informacije o uređenju prostora i na njegov sadašnji izgled 
(zapušteno zelenilo, smeće, urušena zgrada) predloženo je da se o istome izvijesti Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav – Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti i Direkcija 
za komunalno redarstvo i Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


