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ZAPISNIK 
S 4. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
4. sjednica VMO Pećine održana je 10. ožujka 2020. (utorak) 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 
- Veljko Karabaić, član VMO 
- Slobodan Škalamera, član VMO 
- Nikola Pleša, član VMO 

 
Zapisnik s 3. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj sa programske aktivnosti 
- Pusni utorak 

2. Izgradnja kolnog prilaza stambenim objektima na adresi Šetalište Trinaeste  
divizije kbr 110 i 112 – obavijest  

3. Stanje okućnice na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr 44 – obavijest  
4. Oštećenje kule iznad plaže Glavanovo – obavijest  
5. Uređenje okoliša na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr 30 – obavijest   
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je program Pusni utorak organiziran u 
suradnji sa OŠ Pećine u utorak, 25. veljače 2020. godine s početkom u 15.00 sati.  
Zbog loših vremenskih uvjeta i zdravstvenih razloga program je održan samo u dvorani OŠ 
Pećine, bez prolaska ulicama Pećina. U programu je sudjelovalo 30 učenika i 6 djelatnica. 
Za provedbu programa utrošeno je 1.638,80 kn. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj.  

 
 
 



AD 2 
    Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s odgovorom Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav u vezi izgradnje kolnog pristupa zgradama u Ulici Šetalište Trinaeste divizije 
kod kućnih brojeva 110 i 112.  

     U odgovoru se navodi: 
- Obližnji javni prostor nogostupa nepropisno se koristi u svrhu parkiranja vozila. 
- Zgrade nemaju garažnih prostora kojima treba omogućiti kolni prilaz. 
- S južne strane zgrade (kbr 110) izgrađeno je desetak garaža namijenjenih za vozila 

stanara te zgrade. 
- Katastarske čestice 6856 i 6855 graniče sa katastarskom česticom ceste nerazvrstane 

ulice Pećine. Čestice su u vlasništvu navedenih zgrada. Kolnik se može izvesti i osigurati 
prostor za parkiranje, ali vlasnici moraju izraditi projektnu dokumentaciju, zatražiti 
suglasnost grada i konzervatorskog odjela kako bi dobili posebne uvjete koje moraju 
zadovoljiti. 

- Izgradnja navedenih prilaza nije u obvezi Grada Rijeke. 
 

Za preostalo područje MO Pećine Detaljnim planom uređenja gradskog područja Pećine (SL PGŽ 
br. 13/09) predviđena je izgradnja garažnog objekta oznake G-1 na k.č. 4665 k.o. Sušak i 
nastavak izgradnje parkirališta na k.č. 4808 k.o. Sušak sa sjeverne strane objekata u Ulici Janka 
Polića kamova od kbr. 55 do 51.  
S time u vezi predloženo je što hitnije pokrenuti uređenje tog parkirališta iz prioriteta MO Pećine 
uz prethodni terenski obilazak sa predstavnicima Grada Rijeke i TD Rijeka promet d.d.    

      
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako je Hrvatskim cestama d.o.o. 26. veljače 2020. 
godine upućen upit u vezi sklopljenog ugovora sa Denisom i Zunejbom Šukeo za prilaz objektu, 
dva parkirna mjesta i 45 m2 za korištenje montažnog objekta (pekara), a temeljem obavijesti od 
24. veljače 2020. godine predstavnika suvlasnika zgrade u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kućni 
broj 112.  
Do održavanja sjednice odgovor nije dostavljen. 

 
Zaključak:  
• Vijeće MO Pećine dogovoriti će obilazak terena u Ulici Janka Polića Kamova iza kućnih 

brojeva od 55 do 51.  
• Vijeće MO Pećine proslijedit će dopis predstavnicima suvlasnika stanova stambenih 

objekata u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kućni brojevi 110 i 112. 
• Vijeće MO Pećine u vezi upita za sklopljeni ugovor primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 3. 
     MO Pećine primio je od Direkcije za komunalno redarstvo odgovor vezan za prijavu o neurednom 

stanju okućnice u  Ulici Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 44.  
     U odgovoru se navodi: 

- Opunomoćeni vlasnik nekretnine upozoren je na predmetne primjedbe. 
- Kako stranka nije postupila sukladno propisanim obvezama poduzete su odgovarajuće 

mjere radi sankcioniranja te će se izdati nalog nadležnoj službi održavanja da u što 
kraćem roku, a na teret vlasnika nekretnine, izvrši uređenje okućnice. 

- Prijava o pojavi glodavaca proslijeđena je Državnom inspektoratu – Sanitarnoj inspekciji 
na daljnje postupanje. 

- Direkcija za komunalno redarstvo poduzela je sve mjere u skladu sa važećim propisima.   
        

Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
 



AD 4. 
     MO Pećine primio je 17. veljače 2010. godine odgovor Službe građevinske inspekcije vezan za 

oštećenje kule iznad plaže Glavanovo u kojem se od Direkcije za komunalno redarstvo traži 
određenje katastarske čestice na kojoj se kula nalazi (4206 ili 4207) kako bi se nastavio daljnji 
inspekcijski postupak. 

     Temeljem istoga MO Pećine poslao je 2. ožujka 2020. godine elektronskom poštom upit o istome 
Direkciji, ali do održavanja sjednice VMO nije zaprimljen odgovor.  

      
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 5. 
     Temeljem dojave građana MO Pećine prijavio je Direkciji za komunalno redarstvo 3. listopada 

2019. i 29. siječnja 2020. godine komunalni nered na lokaciji sa južne strane zgrade u Ulici  
Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 30.  
U odgovoru Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem od 
28. veljače 2020. godine nakon što se utvrdi na koje  zemljište se odnosi prijava MO, dostavit će 
se odgovor Direkciji za komunalno redarstvo i MO Pećine. 
Prema dostavljenoj kopiji gruntovnog plana radi se o katastarskoj čestici 1322/44, a ne o 
česticama 1323/2, 1323/4 i 1323/5 k.o. Sušak. 

     Predloženo je da se o istome izvijestiti navedeni Odjel. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 6. 

A) Parkiranje u Ulici Janka Polića Kamova 
MO Pećine primio je dopis građana u kojem se navodi sve teže nalaženje parkirnog mjesta za 
osobna vozila te su tom smislu predložena i moguća rješenja.  
U odgovoru predlagatelju navedene su radnje koje je VMO Pećine poduzimalo u protekle tri 
godine (sastanci sa predstavnicima nadležnih institucija (TD Rijeka promet d.d., Hrvatske 
ceste d.o.o., Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem) na temu parkiranja i ograničenja brzine 
prometovanja u dvije glavne prometnice, sastanak sa Andrejom Poropatom, predsjednikom 
Gradskog vijeća).  
Temeljem toga TD Rijeka promet d.d. pripremilo je krajem protekle godine za upravu 
Hrvatskih cesta d.o.o. prijedlog tehničkog dijela za rješavanje prometne problematike te je za 
očekivati skorašnji sastanak na temu rješavanja problema prometovanja državnom 
cestom DC 8 (dionica 004 i dionica 104) na području Pećina, uz sudjelovanje predstavnika 
Grada Rijeke, TD Rijeka promet d.d. i MUP-a. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Besplatni odvoz 2 m3 glomaznog otpada jednom godišnje 
KD Čistoća d.o.o. od nedavna pruža građanima mogućnost besplatnog odvoza 2 m3 
glomaznog otpada jednom godišnje. 
Zahtjev za odvoz može se preuzeti na web strani KD Čistoća d.o.o.: www.cistoca-ri.hr ili na 
stranicama mjesnih odbora Grada Rijeke. 
Ispunjeni zahtjev može se dostaviti na e-mail: glomazni.otpad@cistoca-ri.hr, poštom: KD 
Čistoća d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka ili osobno: šalter sala, Dolac 14.  
Nakon predaje obrasca KD Čistoća d.o.o. provjera registriranost korisnika, redovito plaćanje 
računa i korištenje usluge u proteklih godinu dana. 



Ako su gore navedeni uvjeti ispunjeni, odvoz se organizira najčešće u roku od 15 dana.  
O vremenu odvoza KD Čistoća d.o.o. obavještava korisnika usluge. 
Lokacija mora biti pristupačna za prilaz kamionu s grajferom koji otpadu pristupa bočno. 
Kamion ne ulazi u privatni posjed. 
Za sva pitanja u vezi odvoza glomaznog otpada korisnici usluga KD Čistoća d.o.o. mogu se 
javiti na telefon 374 730.   
Tijekom prijelaznog razdoblja još uvijek je dostupno korištenje spremnika od 5 m3 po mjesnim 
odborima. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

C) Stanje na boćalištu – Šetalište Trinaeste divizije kbr 74 
Nedavno su građani obavijestili MO Pećine o zapuštenom izgledu boćališta. 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je 4. ožujka 2020. godine prijavio 
komunalnom redaru zelenilo koje sa boćališta izlazi na nogostup. 
Predloženo je da se o istome obavijesti nadležni gradski odjel. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 
 
Sjednica je završila u 17.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


