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ZAPISNIK 
S 30. SJEDNICE VMO PEĆINE 

 
30. sjednica VMO Pećine održana je 1. lipnja 2021. (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 29. sjednice VMO Pećine usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dan MO Pećine – izvješće  
2. Obilježavanje Dana državnosti – obavijest 
3. Izvršenje komunalnih prioriteta u 2020. godini – izvješće  
4. Postavljanje putokaza i uređenje prostora za Vilu Ružić – odgovor  
5. Uređenje biciklističke staze od grada prema pećinskim plažama – odgovor 
6. Uređenje parka za pse – odgovor 
7. Stanje na pećinskim plažama – obavijest  
8. Razno 

 
 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Dan MO Pećine obilježen je u razdoblju od 21. travnja do 26. svibnja 2021. godine kroz dva 
programa:  polaganjem vijenaca na spomen obilježja antifašistima i izložbama o Oslobođenju 
Sušaka 21. travnja 1945. godine i o slavnim Sušačanima. 
Polaganje vijenaca provedeno je u suradnji s UABA Rijeka, podružnicom Pećine i Osnovnom 
školom Pećine. Na polaganju sudjelovao je i Marko Filipović, zamjenik gradonačelnika. 
Izložbu Oslobođenje Sušaka postavio je tajnik MO Marijan Matković, dok su portrete slavnih 
Sušačana postavile profesorice Nives Papandopulo i Tatjana Masterl, profesorice Škole za 
primijenjenu umjetnost u Rijeci. Portrete Janka Polića Kamova, Nikole Polića, Gjure Ružića, 
Josipa Kulfaneka, Igora Emilija i Hinka Bačića izradili su učenici Ivana Maričić, Dora Dundović, 



Nika Zubović, Matija Godec, Marin Kovač i Antonio Matijević.  
Zbog situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 nisu provedeni programi: rukometni turnir 
za najmlađe i obilazak područja Plumbum i Đeletićevo. 
Za provedbu programa utrošeno je 2.015,94 kn od planiranih 5.300,00 kn.  

                  
Zaključak: 

     Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 
AD 2 

Za obilježavanje Dana državnosti postavljena je 28. svibnja 2021. godine u suradnji s Hrvatskim 
grboslovnim i zastavoslovnim društvom (HGZD) izložba ''Hrvatski grb i zastava kroz povijest''.  
Materijale je pripremio pukovnik dr. sc. Željko Heimer, predsjednik Društva. 

     Izložbu je moguće pogledati radnim danom do 28. lipnja 2021. godine od 9.00 do 12.00 sati,  a u     
     ostalo vrijeme u dogovoru s tajnikom MO. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 3 

Prema izvješću Odjela gradske uprave za komunalni sustav o izvršenju plana raspodjele 
sredstava za komunalne prioritete na području MO Pećine za 2020. godinu realizirano je 
slijedeće: 

 Sanacija 24 m prstenova oko drvoreda i nogostupa površine 30 m2 u Ulici Janka Polića 
Kamova od kućnog broja 22 do kućnog broja 24 u vrijednosti od 11.809,38 kn. 

 Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja  radova na sanaciji 
nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 46 do kućnog broja 118  u 
vrijednosti od 1.875,00 kn. 

 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 4 

Temeljem prijedloga građana za postavljanje putokaza i uređenje prostora za Vilu Ružić, Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav nije u mogućnosti izvesti traženi zahvat sredstvima 
redovnog održavanja te će isti uvrstiti u obradu prioriteta za 2022. godinu uz traženje mišljenja 
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.  
 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 5 

Temeljem prijedloga građana za uređenje biciklističke staze od centra grada do plaža na 
Pećinama, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
pristupit će izradi projekta nakon dovršenja projekta biciklističke staze od Preluka do centra grada.  
U suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav analizirat će se i mogućnost 
postavljanja opreme za zaključavanje bicikala kod plaže Sablićevo.  
 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 



AD 6 
Temeljem prijedloga građana za uređenje parka za pse na lokaciji između željezničke pruge i 
Radničke ulice, Odjel gradske uprave za komunalni sustav nije u mogućnosti izvesti traženi 
zahvat sredstvima redovnog održavanja te će isti uvrstiti u obradu prioriteta za 2022. godinu uz 
traženje mišljenja Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem.  
 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 7 

Prema obavijesti Odjela gradske uprave za komunalni sustav i ove godine kao i svih prethodnih, 
prije početka sezone kupanja poduzet će se potrebne radnje na pripremi plaža za sezonu kupanja 
koja počinje 1. lipnja, a sve kako bi se plaže mogle koristiti na što sigurniji način.  
Prije nekoliko dana uspješno je uklonjena i neutralizirana protubrodska mina zaostala iz Drugog 
svjetskog rata u blizini plaža Vila Olga i Sablićevo. 
 
Zaključak:  

     Vijeće MO Pećine primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 8 

A) Ostatak sredstava od komunalnih prioriteta za 2021. godinu 
Prema obavijesti Odjela gradske uprave za komunalni sustav nakon završenih radova na 
prioritetima u MO Pećine za ovu godinu ostalo je 13.800,58 (s PDV-om) te je predloženo 
orezivanje vegetacije na lokaciji između Vevčevskog prolaza i Šetališta Trinaeste divizije. 
Do održavanja sjednice završeno je i hortikulturno uređenje površine u Ulici Janka Polića 
Kamova sjeverno od kućnog broja 46 i uređenje dječjeg igrališta na prostoru iza plaže 
Grčevo.  
U očekivanju je sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Trinaeste divizije od kućnog broja 46  
do kućnog broja 118. 
 

      Zaključak: 
           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo prijedlog za utrošak ostatka sredstava  
           Komunalnih prioriteta za 2021. godinu.  
 

B) Procjena prihoda 2022.-2024. – donacije fizičkih i pravnih osoba 
           Odjel gradske uprave za financije zatražio je dostavu procjene donacija od strane fizičkih i  
           pravnih osobe za razdoblje 2022.- 2024. godine.  
           VMO Pećine zaključilo je kako u navedenom razdoblju neće ostvariti donacije. 

 
       Zaključak: 

           Vijeće MO Pećine jednoglasno je usvojilo zaključak kojim se neće ostvariti donacije u  
           razdoblju od 2020.-2024.  
 
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 

 


