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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/11-20/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20.04.2011. 
                                    

 
 

ZAPISNIK 

SA 10. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 

10. sjednica VMO Podmurvice održana je 20.04.2011. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Aleksandar Merle, predsjednik VMO 
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivo Zubović, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nives Levar, član VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Podmurvice održane 24.03.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2012. 
2. Izvještaj sa druge eko akcije održane 02.04.2011. 
3. Dani Sv. Vida 
4. Program poduzetništva "Biramo najljepšu okućnicu" 
5. Komunalna problematika 
6. Razno. 

 
 
AD  1 
 

Jednoglasno je donijeta odluka prijedloga prioriteta za 2012. godine kako slijede: 
- nastavak ureñenja dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici  
- proširenje parkirnog prostora u Ul. E. Randića sjeverno od kbr. 16  
- betoniranje prostora, te sanacija potpornog zida u Bribirskoj ulici sjeverno od kbr. 3 
- ureñenje zelene površine Hahlić istočno od kbr. 21 sa postavom dviju klupa i dječjim 

spravama (ljuljačke i tobogan) 
- ureñenje zelene površine Hahlić sjeverno od kbr. 27 (uz ogradu postaviti živicu) 
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- ureñenje zelene površine M. Špilera južno od kbr. 7 (oplemeniti postojeću zelenu površinu) 
- ureñenje zelene površine u Ul. E. Randića istočno od kbr. 1 B (oplemeniti postojeću zelenu 

površinu 
- ureñenje prilaznog puta u dječji park u Ul. E. Randića južno od kbr. 11  
- postavljanje jednorednog rukohvata-ograde na stubama J. Pančić 
- postavljanje jednorednog rukohvata na stubama koje vode iz Vukovarske prema 

Karlovačkoj ulici 
- postavljanje jednog rasvjetnog tijela Vrh Seline kod kbr. 6 
- postavljanje jednog rasvjetnog tijela Lička ul. kod kbr. 3 
- postavljanje dva rasvjetna tijela na parkirnom prostoru F. Mladenića kod kbr. 5 
- postavljanje dva rasvjetna tijela u Ulici Hahlić kod kbr 23 
- postavljanje jednog rasvjetnog tijela-reflektora kod joga u Čandekovoj ulici sjeverno od kbr. 

8 
- postavljanje dvije klupe kod joga u Čandekovoj ulici sjeverno od kbr. 8 
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Studentski dom – smjer prigrad 
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu u Vukovarskoj kod kbr. 93    – 

prema gradu 
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu u Vukovarskoj istočno od kod 

kbr 120 - smjer prigrad 
- izrada i postava spomen ploče svim sudionicima Domovinskog rata u Vukovarskoj ulici na 

zelenoj površini kod raskršća sa Bribirskom ulicom (iznad trgovine "Mrkvica") ili postava na 
kameni zid Bogoslovlja malo iznad autobusnog stajališta 

 
AD 2 
 

Vijećnici su zadovoljni odazivom volontera, te učinjenim na drugoj ekološkoj akciji. Dovršeno je 
ureñenje zelene površine koje je bilo predviñeno planom za projekt „Zelena oaza Podmurvica“, te 
je površina spremna za daljnje grañevinske radove koji će uslijediti krajem travnja ove godine. 
 
AD  3  

 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da svake godine Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
Direkcija za mjesnu samoupravu organizira povodom dana Sv. Vida sportske susrete mjesnih 
odbora. Dogovoreno je da će koordinator za sportske susrete biti Aleksandar Merle, a tajnica će 
kontaktirati grañane koji su se i dosada odazivali da predstavljaju Mjesni odbor. Prijavit će se ekipe 
za briškulu i trešetu, te ekipa za boćanje.  
 
AD 4 
 

Tajnica je informirala vijećnike da je u današnjem Novom listu objavljen natječaj za akciju "Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2011." koju organizira OGU za poduzetništvo u suradnji sa 
Mjesnim odborima. Prijave za sudjelovanje u akciji grañani mogu obaviti do 06. svibnja. 
Pripremljene plakate vijećnici će polijepiti na području Mjesnog odbora, te animirati grañani da 
sudjeluju u što većem broju. U drugoj polovici svibnja obilazit će se prijavljene okućnice da se 
poslikaju, a sredinom lipnja organizirat će se podjela nagrada i priznanja. 
 
AD 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

 
AD 5 - 1 

- zahtjev za postavu treptajućeg svjetla na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici zapadno 
od kbr. 130  

- preregulacija prometa iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu – Ulica B. Blečića 

- uklanjanje montažnog objekta u Ulici E. Randića južno od kbr. 1 B 
 
Jednoglasno je donijeta odluka da tajnica MO dogovori sastanak sa nadležnim iz OGU za 
komunalni sustav i predstavnicima VMO na kojem će se riješiti navedeni problemi. 
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AD 5 – 2 

- kanal za odvod oborinskih voda oko prostorija Mjesnog odbora pun je komunalnog otpada, 
rešetke uzduž cijelog kanala su ukradene, rešetka na kraju stuba je iskrivljena i oštećena, 
te je opasna za prolaz pješaka 

 
Jednoglasno je donijeta odluka da će tajnica MO dogovoriti sa OGU za komunalni sustav da se 
odvodni kanal očisti, te postave rešetku uzduž cijelog kanala. 
 

AD 6 - RAZNO 

 
- Prema planu programa rada Vijeća MO u mjesecu svibnja treba se održati još jedna 

ekološka akcija. Predviñeno je da se očisti dio Ulice Plase južno od kbr. 8 prema raskršću 
sa Ulicom R. Tomšića zapadno od  kbr. 31. Dogovoreno je da se akcija provede u subotu 
14. svibnja s početkom u 8 i 30 sati, te će tajnica pripremiti potrebne zahtjeve, plakate, 
dobavu rukavica i obavijestiti o istome medije. Vijećnici će polijepiti plakate po Mjesnom 
odboru, te animirati grañane za sudjelovanje u akciji.  

 
 

 
Sjednica je završila u 19 i 30  sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

 
ðulijana Desanti 

 
Aleksandar Merle 

 
 
 
                                                       


