
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/21 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-20 
Rijeka,  4. studenoga 2019. 
                           
 

ZAPISNIK 
S 10. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
10. sjednica VMO Pećine održana je 30. listopada 2019. (srijeda) s početkom u 16.00 sati u 
prostorijama MO Pećine, Janka Polića Kamova 73 A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Željko Ševerdija, predsjednik VMO 
- Dubravka Travalja, zamjenica predsjednika VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
 
Odsutni: 
- Veljko Karabaić, član VMO 
- Nikola Pleša, član VMO 
 
Ostali prisutni: 
- Andrej Poropat, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke 

 
Zapisnik s 9. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Parkiranje osobnih vozila – problematika 
2. Prezentacija projekta SULPiTER – obavijest  
3. Izvještaj sa održane aktivnosti 

- Dan zaštite životinja 
4. Predstojeće aktivnosti 

- Doček Svetog Nikole 
5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
    Predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke g. Andrej Poropat prisustvovao je sjednici na osobnu  
    inicijativu, a vezano uz problem parkiranja osobnih vozila na Pećinama.     
    G. Andrej Poropat upoznat je sa inicijativama VMO (TD Rijeka Promet d.d., Hrvatske ceste d.o.o.,  
    Prometna policija i Direkcija za prometno redarstvo).     
    Predložen je sastanak sa TD Rijeka promet d.d. u prvoj polovini studenoga 2019. godine uz  
    prisustvovanje g. Andreja Poropata. 
 
    Zaključak: 

Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 

AD 2 
    G. Slobodan Škalamera izvijestio je VMO sa prezentacijom projekta SULPiTER, a koja je održana  
    u prostorijama TD Rijeka promet d.d. 16. listopada 2019. godine. 
  
    Projekt SULPiTER predstavili su rukovoditelj Službe prometa Danijel Frka i direktorica TD Rijeka      
    promet d.d. Spomenka Mičetić. Prezentaciji je bio nazočan i Marijan Matković (tajnik MO). 
    SULPiTER projekt započeo je u lipnju 2016. godine s proračunom od gotovo 2,5 milijuna eura, a    
    krajnji mu je cilj bio smanjenje emisija CO2 i unaprjeđenje učinkovitosti i konkurentnosti teretnog  
    prometa u funkcionalnim urbanim sredinama Središnje Europe. Na taj način će se doprinijeti  
    ostvarenju cilja Komisije EU, prema kojem do 2030. logistika u glavnim europskim gradskim   
    središtima neće proizvoditi CO2. 

  Nakon gotovo tri godine rada na SULPiTER projektu, 11. travnja 2019. godine, u prostoru Startup  
  inkubatora Rijeka predstavljen je jedan od glavnih ciljeva projekta – Održivi urbani logistički plan  
  (SULP) za funkcionalno urbano riječko područje. 
  Projekt je temeljito razradio pitanja kao što su povećanje intenziteta i fragmentacije toka teretnog    
  prijevoza, znatnog povećanja prometa u logistici i multimodalnim čvorovima te sukobljeni odnos    
  između mobilnosti putnika i prijevoza tereta.  

 
    Više o projektu SULPiTER može se pročitati na web stranicama Grada Rijeke – rubrika EU  
    projekti.  
 
    TD Rijeka promet d.d. će u dogovoru sa Hrvatskim cestama d.o.o. u dogledno vrijeme postaviti  
    tabele kojima će prijevoznike upućivati na obilazne prometnice. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 3. 

Zamjenica predsjednika VMO gđa. Dubravka Travalja izvijestila je o održanom programu Dan 
zaštite životinja. Obilježavanja Dana održano je 4. listopada 2019. godine u prostorijama MO 
Pećine uz prisustvovanje učenika i nastvanikaOŠ Pećine (19), djece i djelatnica DV Veseljko (13) 
i djelatnice Veterinarske stanice Rijeka i predstavnice Skloništa Lič. 
Tom prigodom Skloništu Lič dodijeljeni su prehrambeni proizvodi, a ostali sudionici dobili su na 
tomboli prigodne artikle za domaće ljubimce. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj o Danu zaštite životinja.  

 
 
AD 4. 

Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO sa narednim programom – Doček Svetog Nikole. 
Početkom studenoga 2019. godine za prijavu djece uputit će se poziv putem Novog lista, 



Hrvatskog radia-Radio Rijeka, na web stranici i oglasnoj ploči MO Pećine. 
Financijskim planom predviđeno je osigurati 80 slatkih poklon paketa.  
Doček Svetog Nikole oragnizirat će se 5. prosinca 2019. godine u dogovoru sa OŠ Pećine. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 

AD 5. 
A) Šetalište Trinaeste divizije – pješački prijelaz kod kućnog broja 75 

Na prijedlog građana za povećanjem uočljivosti pješačkog prijelaza u Ulici Šetalište Trinaeste 
divizije kod kućnog broja 75 (Škola za primijenjenu umjetnost) TD Rijeka promet d.d. ugradit 
će tri (3) zaštitna metalna stupića sa lijeve strane kolnika neposredno prije spremnika za kućni 
otpad. Time bise spriječilo nepropisno parkiranje i osigurala potrebna preglednost. 
     

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Ulica Janka Polića Kamova – parkiranje vozila nasuprot Tower Center Rijeka 
Na primjedbu građana zbog parkiranja vozila u Ulici Janka Polića Kamova, a nasuprot 
ugostiteljskog lokala Kooglana (Tower Center Rijeka) predloženo je upućivanje dopisa prema 
Županijskoj upravi za ceste, a na znanje TD Rijeka plus d.o.o., Direkciji za prometno redarstvo 
i Odjelu za promet Grada Rijeke. 
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

C) Tower Center Rijeka – razne primjedbe građana 
Građani su se MO Pećine obratili sa raznim primjedbama vezanim uz Tower Center Rijeka.  
 
Na primjedbe su dostavljeni slijedeći odgovori: 
 
1. Nepropisno parkiranje vozila uz ugradu TC Rijeka 

TC Rijeka o istome obavještava komunalce, a napravljen je projekt prema kojem bi se 
prostor pretvorio u parkiran mjesta. Projekt je predan nadležnim službama Grada Rijeke. 

2. Parkiranje vozila na prometnici nasuprot TC Rijeka 
TC Rijeka o istome obavještava komunalce te se isto očekuje i od MO Pećine (napomena: 
točka 5B). 

3. Radno vrijeme Kooglane 
Radno vrijeme Kooglane je do 24 sata. Kuhinja radi do 23 sati i zatim se čisti i zatvara. 

4. Skateboardi u garažama TC Rijeka 
Službi Securitasa naložit će se pažljivije i redovitije obilaženje i kontrola kako bi se 
onemogućilo korište garaža skateboardima u noćnim satima. 

5. Parkiranje vozila kod Happy landa 
Parkiralište nekadašnjeg skladišta Semerara, kartinga, je u vlasništvu objekta Happy land. 
TC Rijeka skrenuti će pažnju Happy landu za postavljanjem obavijesti svojim posjetiteljima 
o zabrani parkiranja na pješačkom prijelazu. 

 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

D) Ulica Pećine – rampa na parkiralištu kod kućnog broja 1B 
Građanin je uputio upit Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljište u vezi postavljene rampe u Ulici Pećine kod kućnog broja 1B. 
 



U odgovoru Odjela navedeno je slijedeće: 
 
1. Rampu je podnositelj zahtjeva postavio temeljem privremenog zakupa zemljišta, a na 

dijelu gdje je važećim Detaljnim planom uređenja gradskog područja Pećina predviđena 
izgradnja sjeverozapadnog nastavka ulice Pećine (planska oznaka OU-4). 

2. Za isto je objavljen natječaj koji je proveden od 20. prosinca 2018. do 10. siječnja 2019. 
godine i objavljen je u Novom listu od 20. prosinca 2018. godine.  
 

S obzirom da se u upitu navodi i rampa u Ulici ŠetališteTrinaeste divizije kod kućnog broja 28, 
Odjel je naveo kako nije provodio nikakve postupke vezane za korištenje iste. 
  
U odgovoru MO Pećine upućenom Odjelu navedeno je slijedeće: 
 
1. Navedeni građanin ne nastupa u ime MO Pećine i nije član Vijeća MO Pećine. 
2. Vijeće MO Pećine nema primjedbi na rampu postavljenu u Ulici Pećine kod kućnog broja 

1B. 
3. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište nije 

sudjelovao u postupku postavljanja / uklanjanja rampe u Ulici ŠetališteTrinaeste divizije 
kod kućnog broja 28. 

4. Odjelu je dostavljen popis prepiske vezane za rampe u Ulici ŠetališteTrinaeste divizije kod 
kućnog broja 28 od 25. srpnja 2014. do 27. lipnja 2019. godine. 

5. Na zahtjev građana MO Pećine obavijestio je u vezi rampe u Ulici ŠetališteTrinaeste 
divizije kod kućnog broja 28 sve nadležne institucije. 

 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 

E) Šetalište Trinaeste divizije – stanje okućnice na kućnom broju 44 
Na primjedbu MO Pećine o stanju okućne u Ulici Šetalište Trinaeste divizije na kućnom broju 
44 upućenoj Direkciji za komunalno redarstvo odgovoreno je slijedeće: 
 
1. Direkcija je stupila u kontakt s opunomoćenikom vlasnika nekretnine te ga upozorilo na 

predmetne primjedbe kao i na odredbu iz članka 13. Odluke o komunalnom redu 
(Službene novine Grada Rijeke br 4/19). 
Ukoliko vlasnik ne postupi sukladno propisima poduzet će se druge mjere u nadležnosti 
Direkcije. 

2. Na nesmetano korištenje prostora okućnice, a uslijed oštećene ograde, Direkcija nije 
nadležna postupati već Policija. 

 
Tajnik MO Pećine g. Marijan Matković naveo je kako je još 7. septembra 2018. godine o 
istome obavijestio komunalnog redara. U odgovoru je navedeno kako redovitom kontrolom 
terena komunalni redar nije uočio komunalnu problematiku na javnoj površini na navedenoj 
adresi. 
Predloženo je da se Direkciji za komunalno redarstvo uputi dopis sa gore navedenom 
obavijesti.  
 
Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog. 
 

F) Komunalni prioriteti za 2020. godinu 
Direkcija zajedničke komunalne djelatosti dostavila je obrađene prijedlog komunalnih prioriteta 
za 2020. godinu. 
O istome će VMO donijeti suglasnot na slijedećoj sjednici. 
  
 



Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


