
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR PEĆINE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/21 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-2 
Rijeka,  18. siječnja 2021. 
                           
 

ZAPISNIK 
S 25. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
25. sjednica VMO Pećine održana je 11. siječnja 2021. (ponedjeljak) 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 24. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu Vijeća MO Pećine za 2020. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Obilježavanje parkirnih mjesta za potrebe vozila Hrvatskog Crvenog križa – obavijest  
3. Parkiranje vozila u Ulici Janka Polića Kamova uz i nasuprot Tower Center Rijeka obavijest  
4. Izvršenje komunalnih prioriteta za 2020. godinu – obavijest  
5. Plan izvršenja komunalnih prioriteta za 2021. godinu – obavijest   
6. Radovi na plaži Grčevo – obavijest  
7. Razno 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio prijedlog Izvještaja o radu Vijeća Mjesnog 
odbora Pećine za 2020. godinu. 
Posebno je istaknuo ostvarenje manjeg broja programskih aktivnosti zbog okolnosti izazvane 
pojavom pandemije korona virusa COVID-19 uslijed čega su izvršena i dva rebalansa financijskog 
plana. 
Rebalansima je ukupna vrijednost financijskog plana umanjena sa 21.650,00 kn na 5.250,00 kn. 
Za ostvarenje programskih aktivnosti utrošeno je 3.969,45 kn. 
Od programa u cijelosti je održan Pusni utorak (prije donošenja epidemioloških mjera).  
Dan MO Pećine obilježen je polaganjem vijenaca na spomen obilježja Nike Katunara i 
Trinaestorice strijeljanih i izložbama fotografija Rijeka – jučer i danas te Riječki lockdown 2020. 
Nisu organizirani rukometni turnir za najmlađe, obilazak Ville Ružić i izložba Reljefni portreti 



slavnih Sušačana.    
U cijelosti nisu ostvarene programske aktivnosti Veseli Uskrs, Dan zaštite životinja i Sveti 
Nikola.   

                   
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvještaj. 
 
 
AD 2 

Temeljem dostavljenog odobrenja  Odjela za komunalni sustav-Direkcija plana, razvoja i gradnje 
u vezi obilježavanja površine na kolniku rezervirane za vozila Hrvatskog Crvenog križa u Ulici 
Janka Polića Kamova kbr 32 predloženo je da se navedenom Odjelu dostavi slijedeći odgovor: 
- Vijeće MO vjeruje da je Hrvatski Crveni križ, s obzirom na svoju djelatnost, imao razloga 

zatražiti rezervirana parkirna mjesta, a što je i navedeno u obrazloženju; 
- Vijeće MO mišljenja je kako je sa navedenim zahtjevom trebao biti upoznat prije izvođenja 

radova, a zbog mogućih upita građana. To iz razloga jer se radi o prometnici u kojoj je 
parkiranje vozila otežano;  

- Vijeće MO napominje kako se prilikom označavanja parkirnih mjesta za potrebe osoba sa 
invaliditetom traži suglasnost Vijeća te bi se isto moglo provoditi i kod ostalih predmeta. 

 
Odgovor će se dostaviti Ireni Miličević, pročelnici Odjela i TD Rijeka promet d.d. 

 
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora. 

 
 
AD 3 
     Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dojavom građana u vezi parkiranja vozila na 

zelenoj površini nasuprot Tower Center Rijeka i postavljenih stupića uz navedeni objekt (15. 
prosinca 2020.). 

     Slijedom navedenog parkirana vozila su istoga dana prijavljena Direkciji za prometno redarstvo, 
dok je TC Rijeka dostavio Odobrenje o postavljanju fiksnih fleksibilnih plastičnih stupića u 
zamjenu za uništene markere.  

     U odobrenju Odjela za komunalni sustav-Direkcija plana, razvoja i gradnje navedeno je kako taj 
dio prometnice ne pripada kolnom (voznom) traku i u vlasništvu je TC Rijeka. 

     Sa aktivnostima u vezi postavljanja stupića i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila građani su 
elektronskom poštom obaviješteni 11. listopada 2019. i 20. prosinca 2019. godine.  

 
Zaključak: Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 

 
 
 AD 4 

Zbog okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 i usvojenih epidemioloških mjera u 
2020. godini nisu realizirani usvojeni komunalni prioriteti već se isti prenose na slijedeću godinu. 
 

Redni 
broj 

 

NAZIV 
 

Plan 2020. Izmjena 
Plana 2020. 

 

20 
 

MO PEĆINE 
 

 

139.000,00 
 

1.875,00 

20.1 Hortikulturno uređenje površine u Ulici Janka Polića 
Kamova sjeverno od kućnog broja 46  

 

9.000,00 
 

0,00 

20.2 Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od 
kućnog broja 46 do kućnog broja 118  

 

60.000,00 
 

1.875,00 

20.3 Uređenje dječjeg igrališta na prostoru iza plaže Grčevo  
 

70.000,00 
 

0,00 



 
Iznos od 1.875,00 kn utrošen je za izradu Elaborata privremene regulacije prometa za predmetnu 
stavku za vrijeme izvođenja radova.   

        
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 4 

S obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 koje su se odrazile se na 
cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, pa tako i na smanjenje prihoda Proračuna Grada 
Rijeke, nije objavljen natječaj za prijavu prijedloga komunalnih prioriteta za 2021. godinu. 
Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnog odbora Pećine 
u 2021. godini je slijedeći: 

 
 

Redni 
broj 

 
NAZIV 

 
Plan 2021. 

 

20 
 

MO PEĆINE 
 

 

137.125,00 

 
20.1 

 

Hortikulturno uređenje površine u Ulici Janka Polića Kamova 
sjeverno od kućnog broja 46 

 
9.000,00 

 
20.2 

 

Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog 
broja 46 do kućnog broja 118 

 
58.125,00 

 
20.3 

 
Uređenje dječjeg igrališta na prostoru iza plaže Grčevo 

 
70.000,00 

        
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 6 
     Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa radovima na plaži Grčevo. 
     Prema usmenoj obavijesti Odjela za komunalni sustav-Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 

u tijeku je saniranje stijenskog pokosa.  
     Radovi su započeli 20. prosinca 2020. godine, a trebali bi trajati 30 dana.  
 

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

A) Izgradnja rotora na području Plumbuma 
       Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o zaprimljenom dopisu građana upućenog 

zamjeniku gradonačelnika Marku Filipoviću, a u vezi izgradnje rotora na području  Plumbuma. 
       Temeljem dostavljenog MO Pećine dostavio je zamjeniku gradonačelnika odgovor na 

navedeni dopis kojim ga se upoznaje sa svim dosadašnjim aktivnostima.  
     
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 

B) Boćalište  
       Temeljem upita u vezi korištenja boćališta (Šetalište Trinaeste divizije 74) Veljko Karabaić  

naveo je slijedeće: 



- objekt je nekoliko puta mijenjao upravitelja (Odjel za sport i tehničku kulturu, Odjel za 
gospodarenje imovinom) da bi od nedavna ponovno bio u nadležnosti Odjela za sport i 
tehničku kulturu, 

- prošle godine očišćen je okoliš objekta i uređeno je zelenilo, 
- Odjel je objekt predao na upravljanje Riječkom sportskom savezu koji će ga dati na 

korištenje, 
- Riječki sportski savez kroz natječaj u EU fondovima očekuje financijska sredstva za 

uređenje objekta.  
     
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednik VMO Pećine: 
 

                          Marijan Matković                             Željko Ševerdija 

 


