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ZAPISNIK 
S 21. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
21. sjednica VMO Pećine održana je 8. rujna 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 20. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti do kraja 2020. godine – obavijest  
2. Sprječavanje parkiranja u Ulici Pećine – obavijest  
3. Stanje okućnice na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr 44 – obavijest  
4. Koncert na Plaži park hotel – obavijest  
5. Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 (peticija građana) – obavijest 
6. Oštećenje kule iznad plaže Glavanovo – obavijest  
7. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO kako su do kraja ove godine planirana dva 
programa: 
• Dan MO Pećine – rujan / listopad – 2.500,00 kn – izložba fotografija Rijeka, nekad i danas 
• Doček Sv. Nikole – prosinac – 4.700,00 kn – podjela poklona  

     Kako zbog aktualne epidemiološke situacije vezane uz bolest COVID-19 nisu moguća okupljanja    
     većeg broja osoba potrebno je razmisliti o načinu podjele poklona, a u suradnji s Osnovnom  
     školom Pećine.  

                   
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 



AD 2 
     Temeljem prijedloga građana za sprječavanja parkiranja vozila ispred garaža u Ulici Pećine te na 

još tri lokacije, Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija plana, razvoja i gradnje 
mišljenja je kako bi zaustavljanje i parkiranje u Ulici Pećine trebalo biti duž cijele ulice.  
U tom smislu Direkcija je predložila MO Pećine organiziranje sastanka sa predstavnicima 
interventnih službi kako bi se utvrdilo stanje i daljnji postupci potrebni za uvođenje reda u ulici.   

      
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog uz napomenu kako na sastanak treba 
pozvati i predstavnike TD Rijeka promet d.d., TD Rijeka plus d.o.o., Direkcije za prometno 
redarstvo i Prometne policije.  

 
 
AD 3 
     Konzervatorski odjel u Rijeci obavijestio je MO Pećine kako ono nije nadležno za uređenje stanja 

okućnice na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr 44 temeljem drugostupanjskog Rješenja 
Ministarstva kulture od 25. travnja 2019. godine, a kojim je poništeno Rješenje navedenog Odjela 
o poduzimanju hitnih mjera zaštite i očuvanja predmetnog kulturnog dobra od 26. svibnja 2018. 
godine.   
Predloženo je da se isto dostavi na znanje Odjelu gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija 
za komunalno redarstvo i II. policijskoj postaji Rijeka. 

      
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
 AD 4 
     Temeljem pritužbi dvoje građana na održani koncert na plaži Park hotel dana 8./9. kolovoza 2020. 

godine MO Pećine zatražio je odgovor od organizatora s kojim su upoznati i građani. U odgovoru 
organizator navodi slijedeće: 
 
1. Maloljetnicima nije dozvoljen ulaz, niti je to vrsta eventa na koji oni dolaze. Isto je bilo 

navedeno na ulazu u ograđeni prostor eventa i karte nije  bilo moguće kupiti online ako osoba 
nije punoljetna.  

2. Organizator ne potiče konzumaciju ikakvih opojnih sredstva niti se ona konzumiraju. Zato 
imamo zaštitare.  
Nije u redu optuživati da se konzumiraju opojna sredstva na temelju nekih pretpostavki. 

3. Šest (6) zaštitara je osiguravalo event što je navedeno u prijavi javnog okupljanja Policijskoj 
upravi primorsko-goranskoj. 

4. Postavljena su šest (6) TOI wc-a i osiguran je dotok vode. Nemoguće je da se nužda vršila 
po okućnicama jer kad se uđe na event, ne može se izaći dok event ne završi, ili ako se 
izađe ne može se vratiti.  

5. Što se epidemioloških mjera tiče, karte su kupovane online te se zna ime i prezime, adresa, 
mobitel itd. svakog kupca.  
Svakom kupcu podijeljene su maske, osigurana su sredstva za dezinfekciju i mjerila se 
temperatura. 
Također, zapisivale su se i osobe koje su kupile karte na ulazu. 

6. Sve je prošlo u redu, nije bilo nikakvih incidenata, tuče i sl. 
  

Vijeće MO Pećine napominje kako su dozvolu izdali Odjel gradske uprave za poduzetništvo i 
Turistička zajednica grada Rijeke, a održavanje je prijavljeno Policijskoj upravi Primorsko-
goranskoj. 
Vijeće MO Pećine dalo je suglasnost za njihovo održavanje uvažavajući potrebe organizatora, ali i 
stanovnika za neometanim življenjem na području našeg mjesnog odbora te uz obvezu 
organizatora za pribavljanjem potrebnih dozvola od svih nadležnih tijela i osiguravanja propisanih 



mjera zaštite (zaštitari, buka i sl.) za njeno održavanje, a uzimajući u obzir i aktualnu  
epidemiološku situaciju vezanu uz bolest COVID-19. 
U slučaju bilo kakvih problema tijekom održavanja koncerta građani su se mogli obratiti nadležnim 
institucijama i to Direkciji za komunalno redarstvo i II. policijskoj postaji Rijeka. 
Koliko god razumjeli stanare okolnih zgrada i potrebu za održavanjem noćnog reda i mira, Vijeće 
MO mišljenja je kako treba imati na umu i mlađe sugrađane s njihovim potrebama, afinitetima i sl. 
za održavanjem upravo ovakvih manifestacija, a za koje se Vijeće MO nada da im može barem 
dva (2) puta godišnje tijekom ljetnih mjeseci omogućiti održavanje istih. 

      
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 5. 
     Mjesni odbor Pećine zaprimio je 20. kolovoza peticiju građana ''Zaustavimo rotor Pećine''.  
     Na zamolbu organizatora ista je dostavljena Hrvatskim cestama d.o.o. i Odjelu gradske uprave za 

komunalni sustav (n/r pročelnica Irena Miličević). 
Peticiju je potpisalo 106 osoba: Bakar - 1, Bjelovar - 1, Crikvenica - 2,  Kanfanar - 1, Kostrena - 1, 
Nova Gradiška - 1, Omišalj - 4, Opatija - 1, Rijeka - 73, Slavonski Brod - 1, Stubičke Toplice - 1, 
Varaždin - 1, Vinkovci - 1, Viškovo - 4, Zadar - 1 i Zagreb - 2.  

    
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 6. 
     Konzervatorski odjel u Rijeci dostavio je MO Pećine dopis kojim izvješćuje kako se kula iznad 

plaže Glavanovo nalazi na k.č. 4206 k.o. Sušak. Osnova zaštite oštećene kule je registracija 
urbanističke cjeline grada Rijeke upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 
revidirana rješenjem Ministarstva kulture od 23. ožujka 2006. godine. 
U istome se navodi vrsta materijala iz koje je kula građena i mogući način sanacije, ovisno o 
izvještaju statičara. 
Predloženo je da MO Pećine zatraži grafički prikaz lokacije temeljem kojeg će izvijestit nadležne.  

     
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
AD 7. 

A) Održavanje čistoće Stuba Malika Tintilinića, zelene površine nasuprot Osnovne škole 
Pećine i prostora od plaže za pse prema kontejnerskom terminalu Brajdica 
Temeljem prijave Osnovne škole Pećine i građana u vezi stanja na Stepeništu Malika 
Tintilinića, zelene površine nasuprot Osnovne škole Pećine i prostora od Plaže za pse do 
kontejnerskog terminala Brajdica, u odgovoru Odjela gradske uprave za komunalni sustav-
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti navodi se: 

- Navedene stepenice čiste se interventno (po potrebi). 
- Zelena površina uredit će se u najkraćem mogućem roku. 
- Prostor kod kontejnerskog terminala Brajdica nije u vlasništvu Grada Rijeke. 

Za uređenje ovog prostora MO Pećine uputio je prijavu građana Lučkoj upravi Rijeka. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  

 
B) Održavanje drvoreda na području Grada Rijeke 

Hrvatske ceste d.o.o. dostavile su dopis Gradu Rijeci (Titov trg 3), a temeljem prijava građana, 



u kojem napominju kako je održavanje drvoreda u nadležnosti Grada. 
U istome se navodi kako Hrvatske ceste d.o.o. učestalo zaprimaju dopise MO Pećine vezane 
za postojeće pješačke prijelaze u ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka Polića Kamova, a 
za koje se traži ugradnja dodatnih tehničkih mjera za povećanje sigurnosti pješaka. Neki od tih 
zahtjeva su opravdani te Hrvatske ceste predlažu obilazak tih lokacija. 
Predloženo je da MO Pećine organizira obilazak lokacija. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

C) Svjetlosna signalizacija ili semafor – Ulica Janka Polića Kamova kbr 101 
Temeljem zahtjeva građana za postavljanjem svjetlosne signalizacije ili semafora u Ulici 
Janka Polića Kamova kod kbr 101, Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija plana, 
razvoja i gradnje odgovorio je slijedeće: 

- Za postavljanje svjetlosnih uređaja na državnoj cesti D8 moraju biti zadovoljeni  
     prometni uvjeti i niz drugih ključnih faktora. 
- Na 50-tak metara od ove lokacije je semaforizirano raskrižje te postavljanje novog  

uređaja nije prometno i financijski opravdano. 
- U predstojećem razdoblju predviđena je rekonstrukcija raskrižja u obliku kružnog  
     toka čime će se smiriti brzina prometovanja. 

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

D) Usporavanje prometovanja vozila kod Osnovne škole Pećine 
Na zahtjev Osnovne škole Pećine u vezi usporavanja prometovanja vozila u blizini škole, a 
kojeg je podržao i MO Pećine, odgovorio je Odjel gradske uprave za komunalni sustav-
Direkcija plana, razvoja i gradnje: 
- Izrađeno je novo tehničko rješenje uređenja prilaza školi kojim je ulica na pješačkom 

prijelazu sužena na jedan prometni trak i pješački nogostup je ograđen stupićima. Radovi 
su u tijeku. 

- Ulica Šetalište Trinaeste divizije je državan cesta i na njima nije dozvoljeno postavljanje 
umjetnih izbočina za smirivanje prometa. 

- Semafor se ne može postaviti prije završetka svih radova na izvlačnjaku, ishođenja 
pravomoćne uporabne dozvole i postizanja konsenzusa sa Hrvatskim cestama d.o.o. 

     Za sada nema potrebe za postavljanjem semafora. 
- Smirivanje prometa najviše bi se postiglo strogim kažnjavanjem prekršitelja od strane 

prometne policije, odnosno ugradnjom kamera za prekoračenje brzine za što bi se 
trebalo obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova, pod čijom su kamere ingerencijom.  

Predloženo je upućivanje zahtjeva Ministarstvu unutrašnjih poslova od strane MO Pećine. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

E) Održavanje čistoće ulice Janka Polića Kamova, zelenih površina 
i prometna problematika 
MO Pećine zaprimio je primjedbe građana na gore navedeno te je predloženo da se isto 
proslijedi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav-Direkciji zajedničke komunalne 
djelatnosti i Direkciji za komunalno redarstvo. 
Što se tiče primjedbe na skretanje vozila iz Ulice Janka Polića Kamova kod kbr 63 u smjeru 
Tower Center Rijeka, isto je izvedeno jedino zbog pristupa garažama, a ne prilazu Toweru.   
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 



F) Autobusno stajalište kod Osnovne škole Pećine i pekara na Plumbumu 
Na primjedbu građana u vezi autobusnog stajališta kod Osnovne škole Pećine, tajnik MO g. 
Marijan Matković dostavio je građanima dopis Osnovne škole Pećine upućen 8. rujna 2020. 
godine  KD Autotrolej d.o.o. kojim se traži hitno rješavanje navedenog 
Na upit građana u vezi zatvaranja pekare na Plumbumu tajnik MO g. Marijan Matković 
odgovorio je kako je ista zatvorena zbog neisplativosti poslovanja, a temeljem obavijesti 
građana. 
 

      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 

 


