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ZAPISNIK 
S 22. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
22. sjednica VMO Pećine održana je 22. listopada 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 21. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeća aktivnost 
- Doček Sv. Nikole 

2. Obilazak Ulice Pećine – obavijest  
3. Prometovanje autobusa na liniji 1B – obavijest 
4. Prometovanje vozila kod OŠ Pećine – obavijest  
5. Oštećenje zida iznad plaže Glavanovo – obavijest  
6. Garage sale (ispred MO Pećine) – obavijest   
7. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako ovogodišnji doček Sv. Nikole i podjela 
poklona neće biti moguće provesti u suradnji s OŠ Pećine zbog aktualne epidemiološke situacije 
vezane uz bolest COVID-19.    

     VMO predložilo je provedbu programske aktivnosti na način da djeca ili roditelji dođu pojedinačno    
     po poklon uz prethodnu najavu.  

                   
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 



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

još tri (3) lokacije i odgovora Odjela za komunalni sustav, obavljen je 15. listopada 2020. godine 
obilazak ulice Pećine. 

     U svrhu sprječavanja zaustavljanja i parkiranja vozila, a kako bi se omogućio nesmetani prolazak 
interventnih vozila, dogovoreno je postavljanje horizontalne signalizacije na dvije (2) lokacije kod 
zavoja u blizini kbr 15. 

     Obilasku su prisustvovali predstavnici Odjela za komunalni sustav-Direkcija plana, razvoja i 
gradnje i Direkcija za prometno redarstvo, Odjela za gradsku samoupravu i upravu, TD Rijeka 
promet d.d. i Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke 

     Do održavanja sjednice postavljena je horizontalna signalizacija. 
     

Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 3 
     Slijedom upita građana vezano za prometovanje gradske autobusne linije 1B mjesni odbori Grada 

Trsat i Pećine održali su zajednički sastanak na kojem su dogovorili moguće korekcije voznog 
reda i trase prometovanja. 

     Temeljem toga održan je 16.10.2020. godine sastanak sa predstavnicima KD Autotrolej d.d.o. na 
kojem je predloženo slijedeće: 

- Ukinuti polaske sa Jelačićevog trga u 6.00 sa Strmice u 5.25 i 6.25 sati,  
  a umjesto toga uvesti popodnevne vožnje. 
- Uvesti vožnje subotom sa Jelačićevog trga u 9.10, 10.10 i 13.10 te 
  sa Strmice u 8.40, 9.40 i 12.40 sati. 
- Prihvaća se prijedlog KD Autotrolej d.o.o. prema kojem su uvedene vožnje sa Jelačićevog 

trga u 9.30, 10.40, 15.15 i 16.15 te sa Strmice u 8.50, 10.00, 14.35 i 15.45 sati, a kojima se 
prometuje do Tower Center Rijeka.  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
 AD 4 
     Na traženje MO Pećine i OŠ Pećine za postavljanje kamere za nadzor brzine kretanja vozila, 

Postaja prometne policije Rijeka uputila je dopis Policijskoj upravi primorsko-goranskoj kojim se 
traži iznalaženje mogućnosti rješavanja smirivanja prometa.    
   
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 5. 

Slijedom dopisa Službe građevinske inspekcije od 12. lipnja 2020. (KLASA: 362-02/19-01/179, 
URBROJ: 443-02-02-16/10-20-17) u vezi oštećenja zida iznad plaže Glavanovo dostavljenog 
Konzervatorskom odjelu u Rijeci (na znanje: Mjesni odbor Pećine), navedeni se Odjel očitovao 
13. srpnja 2020. (KLASA: 612-08/20-05/0172, URBROJ: 532-04-02-11/3-20-6). U odgovoru se ne 
navodi tko je nadležan za poduzimanje mjera za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, ali i 
sprječavanje odrona kojim se dovode u opasnost život ljudi. 
 
Temeljem toga MO Pećine uputio je 29. rujna 2020. godine dopis Službi građevinske inspekcije 
sa kopijom katastarskog plana od 9. rujna 2020. godine, a kojim se traži poduzimanje potrebnih 
radnji u cilju sanacije predmetnog zida.  
 



Prema kopiji katastarskog plana oštećeni zid nalazi se na k.č. 6780/2 k.o. Sušak (bivša: k.č. 4206) 
u vlasništvu Republike Hrvatske (izvadak iz zemljišne knjige, broj zemljišnoknjižnog uloška: 3937; 
popisni list broj 7353, dio I., II. i III., MB: 324795, 26. kolovoza 2020.).  
 
Dopis je dostavljen na znanje:  
1. Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,  
       Konzervatorski odjel u Rijeci – Užarska 26, 51000 Rijeka 
2. Grad Rijeka, Odjel za komunalni sustav-Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 
       – Titov trg 3, 51000 Rijeka 
3. Grad Rijeka, Odjel za komunalni sustav-Direkcija za komunalno redarstvo  
       – Dolac 8, 51000 Rijeka 
4. Grad Rijeka, Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem-Direkcija za     
       gospodarenje zemljištem – Titov trg 3, 51000 Rijeka 
5. Jadran hoteli d.d. – Strossmayerova 1, 51000 Rijeka 

    
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 6. 
     MO Pećine zaprimio je prijedlog gđe. Ksenije Pehar za organiziranje tzv. Garage sale kojim bi se 

građanima omogućila prodaja viška stvari za simbolične novce. Za lokaciju je predložen prostor 
ispred sjedišta MO Pećine. 

     Iz Odjela za komunalni sustav dostavljen je odgovor TD Rijeka plus d.o.o.:  
Nastavno na upit gđe. Pehar, želimo informirati da unatoč hvalevrijednoj inicijativi, gđe. Pehar 
nažalost nismo u mogućnosti odgovoriti s obzirom da isto nije u nadležnosti Društva Rijeka plus 
d.o.o. 
Sukladno zaključku Gradonačelnika od 25. rujna 2018. godine našem se društvu odobrava 
organizacija izlaganja i prodaje rabljenih stvari isključivo na lokaciji Tržnice Brajda (Buvljak), a isti 
se organizira svake nedjelje u jutarnjim satima. 
Obzirom da smo i sami zaduženi za Upravljanje djelatnošću tržnica, no ne i predmetnog lokaliteta 
gospođi možemo samo predložiti da se eventualno obrati nekom drugom pravnom subjektu. 

    
     Do održavanja ove sjednice MO Pećine, usprkos ponovljenim upitima, nije dobio odgovor na 

pitanje koji je to drugi pravni subjekt.  
     Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te Odjel za 

poduzetništvo navode kako oni nisu nadležni za predmetni prijedlog, odnosno ukoliko se radi o 
javnoj površini za isto je nadležan Odjel za komunalni sustav. 

 
    S obzirom na navedeno predloženo je da se odgovor zatraži od Ureda gradonačelnika.  
     

Zaključak:  
     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
AD 7. 

A) Saniranje nogostupa u Ulici Janka Polića kamova od kbr. 44A do 58 
Na traženje MO Pećine za saniranje nogostupa u gore navedenoj ulici, a zbog loše izvršene 
sanacije nakon izvršenih radova, isto je do održavanja ove sjednice djelomično izvršeno. 
Predloženo je da se od Odjela za komunalni sustav-Direkcija za komunalno redarstvo  zatraži 
odgovor u vezi daljnje sanacije nogostupa.    

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 



 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


