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ZAPISNIK 
S 29. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
29. sjednica VMO Pećine održana je 5. svibnja 2021. (srijeda) 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 28. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Obilježavanje Dana državnosti – obavijest 
2. Komunalni nered (J. Polića Kamova 55) – obavijest  
3. Uređenje prostora iznad plaže za pse – obavijest   
4. Stanje na pećinskim plažama – obavijest  
5. Razno  

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Predsjednik VMO g. Željko Ševerdija predložio je za obilježavanje Dana državnosti postavljanje 
izložbe  ''Hrvatski grb i zastava kroz povijest'', a u suradnji s Hrvatskim grboslovnim i 
zastavoslovnim društvom (HGZD).  
Materijale, postere formata A3, za izložbu će pripremiti dr. sc. Željko Heimer, predsjednik Društva. 

     Izložbu će biti moguće pogledati radnim danom od 9.00 do 12.-00 sati od 28. svibnja do 28. lipnja   
     2021. godine,  a u ostalo vrijeme u dogovoru s tajnikom MO. 
                  

Zaključak: 
     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 
 



AD 2 
     Slijedom dojave građana o komunalnom neredu u Ulici Janka Polića Kamova kod zgrade na kbr.     
     55 tajnik MO g. Marijan Matković prijavio je isto 30. travnja 2021. godine upravitelju zgrade RI-19 i  
     komunalnom redaru. 
     Komunalni redar istog je dana naložio uklanjanje rabljenih stvari i opada, a ukoliko se komunalni   
     nered ne ukloni protiv stranke će se podnijeti prekršajna prijava. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 3 

Na prijedlog građana za uređenje površine na Brajdici iznad plaže za pse MO dobio je izvod iz 
gruntovnice prema kojem su čestice 6685/7 pomorsko dobro,a 6708/1 u vlasništvu Republike 
Hrvatske pod upravljanjem Hrvatskih cesta d.o.o. (Zagreb, Vončinina 3). 
Prema odgovoru Primorsko-goranske županije – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze 
navedene lokacije nisu u koncesiji te prema članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim 
lukama iste su povjerene na redovno upravljanje Gradu Rijeci. 
Slijedom odgovora MO uputio je dopis Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom i 
Direkciji za komunalno redarstvo. 
Kako navedeni Odjel nije nadležan za postupanje, predmet je proslijeđen Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 4 

Temeljem dojave građana i tajnika MO g. Marijana Matkovića dostavljene su Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav – Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti prijave o oštećenju na 
pećinskim plažama. 
Prema odgovoru Direkcije od 3. svibnja 2021. godine Grad Rijeka će i ove godine prije početka 
sezone kupanja 1. lipnja poduzeti sve potrebne radnje na pripremi svih plaža za sezonu kupanja, 
a sve kako bi se plaže mogle koristiti na što sigurniji način.  
 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 5 

A) Svjetlosno onečišćenje s Brajdice  
Prema nekoliko primjedbi građana iz Ulice Janka Polića Kamova kbr. 14 u vezi svjetlosnog 
onečišćenje s kontejnerskog terminala Brajdica, Hrvatske željeznice su u suradnji s Lučkom 
upravom izvršile određene izmjene. 
S obzirom na daljnje nezadovoljstvo građana MO uputio je primjedbu Hrvatskim željeznicama 
i nezadovoljnu stranku uputio na Ured Državnog inspektorata (Riva 10, 51000 Rijeka). 

    
      Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje .  
 

B) Uređenje površine za spremnike – Janka Polića Kamova kbr. 20 
Na zamolbu građana za uređenje gore navedene lokacije MO uputio je dopis KD Čistoća 
d.o.o.  
U međuvremenu je jedan spremnik pao na prometnicu te je na dojavu tajnika MO g. Marijana 
Matkovića isti KD Čistoća d.o.o. vratila na prijašnju lokaciju. 



Kako je za uređenje lokacije nadležno TD Rijeka promet d.d. o istome je obaviještena Služba 
održavanja prometnica uz napomenu kako je lokacija uređena 2019. godine u sklopu 
komunalnih prioriteta MO Pećine.   
 

       Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje.  
 
 
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 

 


