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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  PODVEŽICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/11-21/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  11. listopad  2011. 
                                    

 
   

 

ZAPISNIK 

S 14/8  SJEDNICE VMO PODVEŽICA 
ODRŽANE 10. LISTOPADA  2011. 

 

PRISUTNI: Aldo Soldatich, Tamara Martinčić, Branko Glasenhardt, Mladen Panjako i Štefica  
                 Vlahov 
 
OSTALI NAZOČNI: Zrinko Mičetić, Zoran Tadić – Odjel zajedničke kom. djelatnosti Grada Rijeke,  
                                 te Marijan Vundać, ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu  
. 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 

1.Rasprava o izvješću o stanju opremljenosti objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u MO na 
   području Grada Rijeke, kao i kriterija za ocjenu stanja istih, te rasprava o prijedlogu rasporeda  
   komunalne naknade po mjesnim odborima na području Grada Rijeke; 
2. Programi rada Vijeća  za 2012. 
3. Razno. 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 
AD 1.  
Nakon rasprave u svezi Izvješća o stanju opremljenosti objekata i ureñaja komunalna 
infrastrukture i kriterija za ocjenu stanja opremljenosti objekata i rasporedu sredstava komunalne 
naknade po MO donijet je zaključak da se zbog nedovoljnog broja igrališta za djecu u dobi od 7 – 
15 godine utvrdi vlasništvo nad slijedećim lokacijama: 

- Radnička ulica južno od kbr. 9 
- U Ul. F.Matkovića sjeverno od Boćarskog doma (trenutno neasfaltirana površina koji služi 

kao parkiralište ) 
- Ul. braće Pavlinić (od semafora prema Stubama braće Pavlinić ) 
- Površina južno od dječjeg vrtića "Galeb" ( Ul. F. Matkovića ) 
- Ul. M.Kontuša – površina istočno od Orijentovog igrališta prema kbr. 6 iste ulice. 

U svezi premetnih lokacija potrebno je utvrditi što je prema GUP- dozvoljeno graditi na istima. 
 
Zaključeno je takoñer da će odreñeni kriteriji za ocjenu stanja, pa tako i raspored sredstava 
komunalne naknade zbog nekih promjenjenih parametara – naročito broja stanovnika, kao i 
promjene dobnih skupina po mjesnim područjima u Gradu Rijeci, biti podvrgnuti izmjenama. 
 
U svezi pitanja vlasništva zgrade MO Podvežica, ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu, 
gosp. M.Vundać je utvrdio da je postupak u tijeku. 
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AD 2. 
VIJEĆE JE USVOJILO I PROGRAM ZA SLIJEDEĆU GOODINU IZ KOJEG JE ISKUČENA 
IZRADA BILTENA. 
 
Aktivnosti u slijedećoj godini: 
 

- DJEČJI MAŠKARANI TANCI 
- OBILJEŽAVANJE 8. MARTA 
- DANI MJESNOG ODBORA 
- SPORTSKI TURNIRI 
- BIRANJE NAJOKUĆNICE U 2012. 
- OBILJEŽAVANJE DANA STARIJIH OSOBA 
- DOLAZAK SV. NIKOLE 
- BOŽIĆNO NOVOGODIŠNJI KONCERT 

 
 

 

 
 
 

Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije  (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podvežica: 

 

                     Giudita Pilaš                      ALDO SOLDATICH 

 
 
 


