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ZAPISNIK 
S 5. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
5. sjednica VMO Pećine održana je 12. svibnja 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 4. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti do kraja 2020. godine  
2. Financijski plana za 2020. godinu – rebalans  
3. Stanje okućnice na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr 44 – obavijest  
4. Uklanjanje montažnih objekata na Plumbumu   
5. Uređenje plaža – obavijest  
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako su do kraja godine ostale za sprovesti 
programske aktivnosti: Dan MO Pećine, Dan zaštite životinja i Doček Sv. Nikole. 
Programska aktivnost Veseli Uskrs, planirana za travanj, nije ostvarena zbog situacije nastale 
uslijed pojave korona virusa (zabrana okupljanja, zatvorene škole i vrtići).    
 
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 2 
     Slijedom informacije iz točke 1. i uputa Direkcije za mjesnu samoupravu u vezi smanjenja 

programskih aktivnosti za 2020. godinu, tajnik MO g. Marijan Matković pripremio je prijedloge za 
izmjene u financijskom dijelu programskih aktivnosti. 



Temeljem prijedloga i s obzirom na okolnosti izazvane korona virusom  VMO predložilo je 
slijedeće izmjene: 
 
1. Vijeće MO odustalo je od slijedećih programa: 

- Veseli Uskrs (travanj) u iznosu od 2.300,00 kn 
- Dan zaštite životinja (listopad) u iznosu od 2.100,00 kn 

 
2. Vijeće MO umanjilo je iznose za slijedeće programe: 

- Dan MO Pećine – sa 8.000,00 kn na 2.500,00 kn – razlika 5.500,00 kn 
• program planiran za travanj / svibanj provest će se u rujnu / listopadu 2020. godine 

kroz izložbu fotografija Rijeka nekad i sad za što je planiran iznos od 2.500,00 kn; 
• u obilježavanju dana MO Pećine odustalo se od programa: obilazak Ville Ružić, 

reljefni portreti slavnih Sušačana i rukometni turnir za najmlađe; 
• na spomen obilježja povodom obilježavanja Dana oslobođenja Sušaka položeni su 

prošlogodišnji vijenci i cvijeće 
- Doček Sv. Nikole – sa 4.900,00 kn na 4.700,00 kn – razlika 200,00 kn 

 
Ovim promjenama izvršit će se smanjenje Financijskog plana u ukupnom iznosu od 10.100,00 kn. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izmjene programskih aktivnosti za 2020. godinu.  
 
 

AD 3. 
     Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Direkcije za komunalno redarstvo 

u vezi novih prijava na stanje okućnice u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kućni broj 44. 
     U odgovoru se navodi: 

- Vlasnik nekretnine platio je izrečenu novčanu kaznu. 
- Komunalno redarstvo ne može sukladno važećim propisima poduzimati daljnje intervencije 

na nekretnini jer bi se to smatralo neovlaštenim ulaskom u tuđi posjed bez valjane pravne 
osnove. 

- Prijava o mogućoj zarazi ponovno je požurnicom proslijeđena Državnom inspektoratu – 
Sanitarnoj inspekciji na daljnje postupanje. 

- Direkcija za komunalno redarstvo dopise prosljeđuje opunomoćeniku vlasnika nekretnine.  
        

Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 4. 
     Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom predstavnika stanara zgrade u Ulici 

Šetalište Trinaeste divizije kbr 112 kojim se traži da MO Pećine zbog rada montažnog objekta 
pekare prijavi isti inspekciji .... 

     Slijedom dostavljenog e-maila u vezi uklanjanja montažnih objekata VMO predložilo je slijedeći     
     odgovor: 

1. Odgovor Gradonačelnika od 1. kolovoza 2019. 
Navedena čestica dio je državne ceste  D8 i upisana je u zemljišne knjige kao javno dobro u 
općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske pod upravljanjem Hrvatskih cesta d.o.o., 
Vončinina 3, Zagreb. 

2. Odgovor Hrvatskih cesta d.o.o. od 14. travnja 2020. (dostavili smo ga 23. travnja 2020.) 
Poslovna jedinica Rijeka nije zatražila suglasnost za obnovu ugovora o korištenju cestovnog 
zemljišta sa Pekarskim obrtom Pećine zbog predviđene rekonstrukcije raskrižja.     
Hrvatske ceste d.o.o. imaju sklopljen ugovor sa tvrtkom Kordun d.o.o., ali zbog neobavljanja 
djelatnosti nije ispostavljen niti jedan račun za plaćanje naknade za korištenje cestovnog 
zemljišta. 



S obzirom na navode iz vašeg dopisa od 6. siječnja 2020. godine upućeni ste da se obratite 
nadležnom Državnom inspektoratu Republike Hrvatske na utvrđivanje činjeničnog stanja i 
daljnjeg postupanja.   
 

Također, još jednom napominjemo slijedeće: 
- Mjesni odbor Pećine nije inicirao postavljanje montažnih objekata. 
- Montažni objekti nalaze se na graničnoj crti (međi) katastarskih čestica 6856 (Šetalište 

Trinaeste divizije kbr 112 – stanari i INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka) i 
6966/7 (Republika Hrvatska, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb ), k.o. Sušak. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora.  

 
 
AD 5. 
     Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako sa 15. svibnjem 2020. godine započinje 

uređenje plaža za kupališnu sezonu. 
     Do počeka sjednice nije zaprimljen odgovor u vezi obnove stepenica i uklanjanju eksplozivne 

naprave na plaži Vila Olga.  
 

Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 6. 

A) Parkiranje u Ulici Janka Polića Kamova 
Slijedom dopisa Odjela gradske uprave za komunalni sustav ulici, u četvrtak, 15. svibnja 2020. 
godine obavit će se zajednički obilazak čestica u kojima su Detaljnjim planom uređenja 
prostora Pećina  planirana parkirališna mjesta. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Uređenje pješačkog prijelaza u Ulici Janka Polića Kamova kod kbr 11 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa prijedlogom gđe. Sabine Vičić upućenog 
Gradonačelniku. 
 
Uredu Grada dostavljen je odgovor u kojem je navedeno slijedeće: 

1. Vijeće Mjesnog odbora Pećine održalo je nekoliko sastanaka na temu prometne 
problematike na području Pećina, posebice u ulicama Šetalište Trinaeste divizije,  
Janka Polića Kamova i Pećine, a uz sudjelovanje predstavnika gradskih odjela i 
direkcija, TD Rijeka promet d.d. i Prometne policije Rijeka.  

2. Posljednji sastanak održan je 13. studenoga 2019. godine na inicijativu g. Andreja 
Poropata, predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke, a u vezi parkiranja vozila, 
ograničenja brzine prometovanja i povećanje pješačkih prijelaza na prometnicama 
Pećina. 
Na sastanku je istaknuto kako su obje glavne prometnice (ulice Janka Polića Kamova i 
Šetalište Trinaeste divizije) državne ceste i u nadležnosti su Hrvatskih cesta d.o.o. te se 
bez njihovog pristanka ne mogu poduzimati određene mjere, kao što je to bio slučaj 
prijašnjih godina na prijedloge TD Rijeka promet. d.d.  
TD Rijeka promet d.d. pripremit će prijedlog tehničkog dijela za rješavanje navedene 
problematike te će isti dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća Grada Rijeke i upravi 
Hrvatskih cesta d.o.o. 

3. Poboljšanja su tražena i od Prometne policije, ali bez uspjeha uz odgovor kako  policija 
postupa po ovoj problematici u skladu sa mogućnostima i obvezama. 



4. TD Rijeka promet d.d. u svibnju 2017. godine u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog 
broja 38, a neposredno prije kućnih brojeva 11, 11/A, 11/B, 13 i 15) izvršio je radove 
kojima je povećan stupanj sigurnosti kretanja pješaka na pješačkom prijelazu. Postojeći 
pješački prijelaz bio  je slabo osvijetljen te su pješaci bili teže uočljivi zbog parkiranih 
vozila, osobito s lijeve strane prometnice.  

  
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

C) Svjetlosno zagađenje Hrvatskih željeznica na Brajdici 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je VMO sa inicijativom MO Bulevard u vezi 
ekstremnog svjetlosnog zagađenja gradskog stambenog prostora s ranžirnog kolodvora 
Brajdica.  
U inicijativi predlaže se provođenje slijedećih mjera: 

1. Preusmjeriti predmetnu rasvjetu na način da ista ne osvjetljava okolni gradski prostor. 
2. Prilagoditi (smanjiti) pretjeranu jačinu predmetnog osvjetljenja. 
3. Isključiti predmetnu rasvjetu kada nije potrebno. 
4. Prilagoditi – projektno ili tehničko rješenje predmetne rasvjete (premjestiti sporna tri   
       rasvjetna tornja-stupa s južne na sjevernu stranu ranžirnog kolodvora) 

 
MO Bulevard zatražio je suglasnost i mjesnih odbora Centar-Sušak, Grad Trsat, Krimeja i 
Vojak.  
Navedene mjere dostavit će se HŽ-infrastrukturi i na znanje Odjelu gradske uprave za razvoj, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. 
     
VMO predložilo je davanje suglasnosti MO Bulevard na njihovu inicijativu. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


