
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/21 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-24 
Rijeka,  4. prosinca 2020. 
                           
 

ZAPISNIK 
S 24. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
24. sjednica VMO Pećine održana je 1. prosinca 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 23. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj sa održane programske aktivnost 
- Dan MO Pećine 

2. Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polića Kamova od kbr 44A do 58 – obavijest  
3. Stanje okućnice na adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr 44 – obavijest  
4. Prikupljanje glomaznog otpada u 2021. godini – obavijest  
5. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Ovogodišnje obilježavanje Dana MO Pećine održano je s manjim brojem programskih aktivnosti 
zbog situacije izazvane korona virusom COVID-19 te uz primjenu svih mjera i preporuka HZJZ i 
Nacionalnog stožera civilne zaštite  RH u vezi ograničenja broja osoba u zatvorenim i otvorenim 
prostorima. 
Vijeće MO organiziralo je 21. travnja 2020. godine polaganje vijenaca na spomen obilježja 
antifašistima te od 20. listopada do 20. studenoga 2020. godine izložbe fotografija autora Marijana 
Matkovića ''Rijeka jučer, danas'' i ''Riječki lockdown 2020''. 
Temeljem navedenog nisu realizirani rukometni turnir za najmlađe (Rukometni klub Pećine) i 
izložba ''Reljefni portreti slavnih Sušačana'' (Škola za primijenjenu umjetnost Rijeka).  
 

                   
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj. 



AD 2 
Temeljem zahtjeva VMO izvršena je djelomična sanacija nogostupa u Ulici Janka Polića Kamova 
od kbr. 44 A do 58. Radove je izvršio HT.  
Prema odgovoru Direkcije za komunalno redarstvo ostali dio nogostupa sanirat će se 2021. 
godine s obzirom na loše stanje nogostupa, financijsku situaciju i što se ovdje nalaze i instalacije 
drugih upravitelja. 

    
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 3 
     Na prijedlog VMO o obilasku okućnice na  adresi Šetalište Trinaeste divizije kbr. 44, II. policijska 

postaja Rijeka izvijestila je kako je stambeni objekt potpuno zaštićen od ulaska beskućnika i 
drugih osoba. Također, vanjska ograda je sanirana i osigurana lancima i lokotom čime je 
onemogućen ulazak neovlaštenim osobama u dvorište. 

  
Zaključak: Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
 AD 4 
     Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako se od iduće godine uvodi novi sustav 

prikupljanja glomaznog otpada o čemu će građanima uz račun biti dostavljen i obavijest. 
Ukidaju se spremnici od 5 m3, a građani će moći jednom godišnje u osobnom dogovoru  s KD 
Čistoća d.o.o. zatražiti besplatan odvoz glomaznog otpada u količini do najviše 2 m3. 

        
Zaključak:  

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

A) Akcijski plan za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke 
       Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o usvajanju Akcijskog plana za     
       sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke. Grad će u tu svrhu pojačati javnu rasvjetu    

i postaviti video nadzor na površinama javne namjene gdje je učestala pojava vandalizma te 
će brošurama, letcima i odgovarajućim digitalnim formama, aplikacijama i alatima provesti 
senzibilizaciju javnosti o potrebi  sprječavanja pojave vandalizma te sankcioniranju 
počinitelja. Materijal će se dostaviti svim predstavnicima stanara. 
Tajnici MO obvezni su kontinuirano pratiti pojavu vandalizma i istu prijaviti Direkciji za 
komunalno redarstvo na daljnje postupanje. 
Mjesni odbori provest će ankete o stavovima građana o vandalizmu (grafitiranje, oštećenje / 
uništavanje gradske opreme). 

 
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dviju (2) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


