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ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
8. sjednica VMO Pećine održana je 2. srpnja 2020. (četvrtak) 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 7. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti u 2021. godini – prijedlozi  
2. Prometovanje ulicom Pećine  
3. Razno  

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

VMO je temeljem uputa za Izradu prijedloga programa i za prijavu programskih aktivnosti vijeća 
mjesnih odbora koje financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2021. godinu predložilo 
četiri (4) programa u ukupnom iznosu od 13.700,00 kn: 
 
• Pusni utorak – maškarana zabava – veljača – 2.400,00 kn 

- suradnja: Osnovna škola Pećine 
• Veseli Uskrs – likovna radionica za polaznike Dječjeg vrtića Veseljko – travanj – 1.700,00 kn 

                   - suradnja: Dječji vrtić Veseljko i Osnovna škola Pećine 
• Dan MO Pećine – travanj i svibanj – 5.300,00 kn 

- polaganje vijenaca na tri (3) spomen obilježja antifašističkom pokretu 
  suradnja: UABA grada Rijeke-podružnica Pećine i Osnovna škola Pećine 
- rukometni turnir za najmlađe 
  suradnja: Rukometni klub Pećine 



- obilazak područja Plumbum i Đeletićevo  
  suradnja: Theodor de Canziani (voditelj) i Klub starijih osoba Pećine 
- izložba Reljefni portreti slavnih Sušačana 
  suradnja: Škola primijenjenih umjetnosti u Rijeci 

• Doček Sv. Nikole – prosinac – 4.300,00 kn 
       - podjela poklona  
         suradnja: Osnovna škola Pećine  

                
Zaključak: 
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog programa za 2021. godinu.  

 
 
AD 2 
     VMO primilo je 24. lipnja 2020. godine odgovor Direkcije za prometno redarstvo u vezi     
     prometovanja ulicom Pećine u kojem se navodi slijedeće: 

-  Zbog ograničenih ljudskih i vremenskih resursa prometni redari nisu u mogućnosti neprekidno    
 biti prisutni na predmetnoj ulici niti bi njihova fiksna pozicija imala ikakav učinak.  

-  Redari nemaju ovlasti za nadzor prometa vozila i vozača pa tako niti za postupanje prema   
 postavljenom prometnom znaku “Zabrana prometa“ sa dopunskom pločom “Osim stanara,   
 Čistoće i interventnih vozila“ niti imaju ovlasti utvrditi identitet vozača kao ni njegovo prebivalište. 

     - Prometni redari prilikom nadzora postupaju na isti način prema svim vozačima koji počine    
       identičan prekršaj nepropisnog parkiranja na pojedinoj lokaciji te eventualna razlika u postupanju  
       prema stanarima i ostalim građanima nije moguća.  
     - Svi građani pa tako i stanari upoznati su sa mogućnošću dojave problema prometa u mirovanju  
       na besplatni telefon za građane 0800 5101 radnim danom u vremenu od 6.30 do 20.00 sati.  
     - Za eventualne probleme tijekom kasnih večernjih ili noćnih sati kao i tijekom nedjelje građani se  
       mogu obratiti nadležnim policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.  
     - Redari su po primitku dopisa izdali 20 mjera protiv počinitelja prekršaja u Ulici Pećine te i dalje  
       provode nadzor u skladu sa ovlastima i raspoloživim kapacitetima. 
  
     Primjedbe kroz pet (5) točaka na odgovor Direkcije dostavio je g. Mladen Knežević. Na tri (3) 

primjedbe odgovorila je 2. srpnja 2020. godine Direkcija.  
 
     U točkama 4. i 5. traži se odgovor od MO Pećine u vezi lokacije spremnika za komunalni otpad 

nakon izgradnje rotora na Plumbumu i ime odgovorne osobe ukoliko zbog nepropisnog parkiranja 
neće biti mogućprilaz interventnim vozilima. 

 
     Predloženi su ovi odgovori: 
     Točka 4. Mjesto za odlaganje komunalnog otpada 

Lokacija za postavljanje spremnika za komunalni otpad nije sastavni dio projektnog plana, već će 
lokaciju utvrditi KD Čistoća d.o.o. nakon izvršenih radova. 

 
Ad 5. Odgovorna osoba za slučaj nemogućnosti prilaza interventnih vozila 
Za slučaj nemogućnosti prilaza interventnih vozila kriva je osoba koja ne poštuje prometne 
znakove.  
U dva (2) odgovora Direkcije za prometno redarstvo koja su Vam dostavljena putem elektroničke 
pošte (24.6.2020. i 2.7.2020.) navedeno je kako prometni redari ureduju i koliko je prekršajnih 
mjera izdano. Također navedeni su i telefonski brojevi na koje se građani mogu obratiti u slučaju 
nepropisnog parkiranja vozila. Za svaki slučaj dostavljamo Vam i telefonski broj Prometne policije 
– 051 335  521. Napominjemo da je radno vrijeme ''pauka'' radnim danom od 6.30 do 21.00 sat i 
subotom od 6.30 do 14.00 sati.   

      
Zaključak:  
-  Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
-  Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedloge odgovora.  



AD 3. 
A) Održavanje drvoreda i javne rasvjete u Ulici Janka Polića Kamova 

Temeljem prijave građana o stanju drvoreda i javne rasvjete Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti odgovorila je kako su kvarovi na javnoj rasvjeti otklonjeni, dok će se orezivanje 
stabala obaviti na mjestima gdje zaklanjaju javnu rasvjetu. Vrijeme izvođenja radova nije 
precizirano zbog situacije uvjetovane korona virusom, a dinamika radova ovisi i o financijskim 
mogućnostima i daljnjem razvoju situacije   
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Protubrodska mina u podmorju na Pećinama  
Na dopis upućen MUP RH – Zapovjedništvo specijalne policije, Policijskoj upravi primorsko-
goranskoj i Lučkoj kapetaniji Rijeka za sada je primljen odgovor Lučke kapetanije u kojem se 
navodi kako je putem HHI-a odaslan radio oglas / poruka sa naredbom o zabrani sidrenja, 
ronjenja i ribolova na navedenoj poziciji. 
MO Pećine dostavit će odgovor Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

C) Koncert na plaži Park hotel 
MO Pećine zaprimio je zamolbu tvrtke ALTERNA EVENT TEAM j.d.o.o. za organiziranje 
koncerta na plaži Park hotel s početkom u 17.00 sati u subotu, 8. kolovoza 2020. i završetkom 
u nedjelju, 9. kolovoza 2020. u 7.00 sati. 

          Događaj (koncert – tech-house / house glazba i 3D projekcija) organiziraju se u svrhu   
          edukacije i poticanja interakcije posjetitelja. 

Predloženo je da VMO izda suglasnost je sa održavanjem istog, uvažavajući potrebu 
organizatora, ali i stanovnika za neometanim življenjem na području našeg mjesnog odbora i 
uz obvezu organizatora da pribavi sve potrebne dozvole od nadležnih tijela i osigura sve 
propisane mjere zaštite (zaštitari, buka i sl.) za njeno održavanje, a uzimajući u obzir i 
aktualnu epidemiološku situaciju vezanu uz bolest COVID-19. 
Suglasnost će se dostaviti i Odjelu gradske uprave za poduzetništvo. 
 

      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 

 


