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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-20/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  28.06.2011. 
                                    

 
 

 
ZAPISNIK 

SA 12. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
 

12. sjednica VMO Podmurvice održana je 28.06.2011. (utorak) 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 11. sjednice VMO Podmurvice održane 30.05.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće održane akcije "Birajmo najljepšu okućnicu 2011."  
2. Komunalna problematika 
3. Razno. 

 
 
AD  1 
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o održanoj akciji Birajmo najljepšu okućnicu, te podjeli nagrada 
koja je održana 15. lipnja 2011. u prostorijama MO – velika sala. Akciji se odazvalo 10 sudionika, a 
nagrade su osvojili: 1. mjesto – okućnica Ljube Keleković iz Karlovačke 12 (priznanje i bon u 
iznosu od 300,00 kn), 2. mjesto – okućnica Biserke Mladenović iz Cavtatske 3 (priznanje i bon u 
iznosu od 200,00 kn), 3 mjesto dodijeljeno je okućnicama: Nevenke Antolović iz Čepićke 4 i Marice 
Bastalić iz Hahlić 10 (priznanja i bon od 150,00 kn). Ostalim sudionicima uručene su zahvalnice za 
sudjelovanje, te prigodan poklon – alatka za vrt. Nakon podjele nagrade sudionici su se okrijepili 
sokom i kolačima.  
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AD 2 - KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
 
AD 2 - 1 
 
Vijećnici su se osvrnuli na radove na izgradnji i ureñenju parkirnog prostora u Ul. Franje 
Mladenića južno od kbr. 5. Parkiralište je ureñeno, ali još nije betoniran zidić i postavljena ograda, 
te prometni znak. Kako su se radovi odužili donijeta je odluka da se kontaktira sa TD Rijeka 
promet odgovornom osobom, te urgira da se radovi hitno dovrše. Osim toga raspravljalo se o 
grañevinskim radovima koje je obavio ili ih treba riješiti TD Rijeka promet, pa je temeljem toga 
donijeta odluka da se pozove odgovorna i nadležna osoba Rijeka prometa na slijedeću sjednicu 
VMO, a koja će izvijestiti vijećnike o učinjenom i planiranom iz komunalnih prioriteta za 2011. 
godinu.  
 
AD 2 – 2 
 
Na dječjeg igralištu u Čandekovoj ulici započeli su grañevinski radovi na ureñenju i izgradnji 
sredinom svibnja, ali se radi usporenim tempom. Kako se radovi ne bi odužili u nedogled 
predsjednik VMO kontaktirat će nadležne osobe iz OGU za komunalni sustav. Igralište mora biti 
završeno krajem  rujna 2011. 
 
AD 2 - 3 
 

U Ulici Andre Benussi i Emilija Randića svakodnevno se u noćnim satima okupljaju mladi koji 
uništavaju društvenu imovinu, te uznemiravaju grañane. Donijeta je odluka da se Interventnoj 
policiji uputi zahtjev za pojačanom ophodnjom i kontrolom osobito u noćnim satima. 
 
AD 2 – 4 
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će u toku idućeg tjedna započeti radovi na proširenju javne 
rasvjete u Dubrovačkoj kod kbr. 4 na stubama koje vode prema Ul. A. Barca kbr. 20. Postavit će se 
četiri rasvjetna stupa, a radove će izvoditi tvrtka "Domeni" iz Matulja, koje je postavila i novo 
rasvjetno tijelo u Ul. M. Špilera izmeñu kbr. 3 i 5 ove sedmice. Sve su to radovi predviñeni 
komunalnim prioritetima za 2011. godinu. 
 
AD 3 – Razno 
 
AD 3 - 1 
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je pristiglo pet ponuda za dječje sprave i klupe, a koje su 
tražene upitom vezano za Riječki program lokalnog partnerstva i projekta "Zelena oaza 
Podmurvica". Nakon detaljnog razmatranja svih ponuda donijeta je jednoglasna odluka da se 
prihvaća ponuda Usluge d.o.o. iz Pakraca, koja je najpovoljnija, te obuhvaća sve elemente koji su 
traženi. Prihvaćenu ponudu tajnica će uputiti Odjelu gradske samouprave i uprave na razmatranje, 
te daljnju proceduru. 
 
AD 3 – 2 
 
Vijećnik Ivan Sviderek postavio je pitanje rješavanja prioriteta ureñenje i asfaltiranja Ulice Plase. 
Svakim danom su rupe na rubovima postojećeg kolnika veće, te je kretanje motornim vozilima 
otežano. Podnijeti zahtjev TD Rijeka promet da se izjasne kad će započeti radovi. 
 
AD 3 – 3 
 
Jadranka Žikić osvrnula se na Ulicu Hahlić koja je zbog nedovršenih radova na samom vrhu ulice 
kod kbr. 8 i 10 na kamenje koje se odronjava, te predstavljaju opasnost kako za vozače tako i za 
pješake.  Uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav da se zaštiti taj dio ulice od daljnjih odrona 
kamenja. 
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AD 3 – 4 
 
Mnoge baje za kućni otpad na području Podmurvica se nalaze na vrlo nezgodnim lokacijama, na 
dijelovima strmih ulica, te predstavljaju opasnost za prolaznike. One nisu propisno postavljene i 
podmetnute, pa kamenje koje je podmetnuto pod njihove kotače kako ne bi kliznule nije trajno 
rješenje. Podnijeti zahtjev OGU za komunalni sustav i KD Čistoća da se prema lokacijama baja 
koje će pripremiti tajnica MO, a temeljem zahtjeva stanara da se naprave betonske pasice – 
podeste za baje. 
 
AD 3 – 5 
 
 
Predsjednik VMO osvrnuo se na problem prozračnosti i hlañenja u prostorijama MO. Naime, u 
prostorijama mjesnog odbora, u velikoj i maloj sali koja se koristi za razne sastanke i održavaju 
programi rada VMO, te iznajmljuju prostorije korisnicima nema prozora, te nema nikakve ventilacije 
i cirkulacije zraka. Isti problemi su i u kancelarijama MO. U srijedu, 15.06. kad se održao program 
podjele priznanja za Naj okućnicu Podmurvice 2011. uvjeti održavanja programa bili su nemogući.  
Vrućine su velike i nesnosne, a boraviti u prostorijama bez prozora i ventilacije u ljetno doba je 
nehumano, kao i u zimsko doba kad boravi veći broj ljudi, a prostorije se ne mogu prozračiti. Jedini 
način je da se otvore ulazna vrata što ometa prisutne. U velikoj i maloj sali, te u kancelariji uvjeti za 
rad su nemogući, pa je stoga Vijeće mjesnog odbora donijelo slijedeći jednoglasni 
 
Zaključak 
 
da se od Odjela za gradsku upravu i samoupravu zahtjeva da se za potrebe MO Podmurvice 
kupi i postavi klima s inverterom  sa dvije jedinice u velikoj i maloj sali, te ista takva klima u 
kancelarijama, kako bi se poboljšali uvjeti rada. 
 
 
 
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 
 
 
                                                      


