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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-20/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  27.10.2011. 
                                    

 
 

 
ZAPISNIK 

SA 15. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
 

15. sjednica VMO Podmurvice održana je 27.10.2011. (četvrtak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Ivo Zubović, član VMO 
- Nives Levar, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Merle, predsjednik VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Podmurvice održane 13.09.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednika VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red 
kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2012. godinu 
2. Očitovanje na detaljni plan ureñenja stambenog područja Rujevica 
3. Program: Turnir u briškuli i trešeti 
4. Program: Sveti Nikola 
5. Komunalna problematika 
6. Razno 

 
 
AD  1 
 
Tajnica MO informirala je vijećnike da je raspisan natječaj za prijavu prijedloga projekta za "Riječki 
program lokalnog partnerstva" za 2012. godinu. Program lokalnog partnerstva podrazumijeva 
sufinanciranje komunalne opreme, grañevnog materijala, sadnica, zemlje, te troškove korištenja 
grañevinskih strojeva odnosno usluge izvoñenja radova u iznosu od 30.000,00 kn po projektu. 
Prijave se predaju najkasnije do 4. studenog 2011. godine. 
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Nakon kraće rasprave donijeta je slijedeća jednoglasna 
 
Odluka: 
Vijeće MO Podmurvice podnijet će prijavu prijedloga projekta za "Riječki program lokalnog 
partnerstva", a prema razrañenom idejnom projektu za dječje igralište u Čandekovoj ulici. 
Kako je u ovoj godini realizirana dobava dječjih sprava projektom RPLP za 2011. godinu, 
natjecat ćemo se projektom RPLP za 2012. za dobavu još jedne dječje sprave – drvene 
kućice, nabavu gumene podloge oko dječjih sprava, pet klupa, dva koša za otpatke, te boja 
za ureñenje zida. 
 
AD 2  
 
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka kojom će se Vijeće očitovati na detaljni plan 
ureñenja stambenog područja Rujevica, kako slijedi: 
1. PROMET – trenutno stanje prometne povezanosti spomenutog područja ne udovoljava 
protokom ni zadovoljavajućom sigurnošću prometa, kako pješaka tako niti vozila. Iako je planom 
predviñeno rasterećenje Vukovarske ulice od broj 87 ("Plodine") u smjeru Pehlina, i  dalje će biti 
"usko grlo" dio Vukovarske ulice prema centru, jer su pješački prijelazi slabo obilježeni i 
osvjetljeni, autobusne postaje nemaju ugibalište, cesta je slabe protočnosti, a u idejnom rješenju 
nije vidljivo rješavanje tog gorućeg problema koji će se samo povećati.  
2. INFRASTRUKTURA – navedeno područje je dugi niz godina bilo marginalizirano – od zračnog 
razvoda električne i telefonske mreže, nepostojanje mreže za odvodnju kanalizacijskih i 
oborinskih voda, neasfaltiranih putova (i asfaltiranih) bez pješačkih nogostupa 
3. DOMICILNO STANOVNIŠTVO – STAROSJEDIOCI –  prema idejnom rješenju obuhvaćeno 
područje jednako tretira žitelje koji ovdje legalno žive u okviru vlasništva kao i stanovništvo koje je 
naseljeno bez ikakvih dokumenata o vlasništvu zemljišta/objekata. 
 
 
AD 3 
 
Program: Turnir u briškuli održat će se 26. studenog 2011. s početkom u 9 sati, u prostorijama MO 
Podmurvice (velika sala). Tajnica MO pripremit će plakate, naručiti medalje i karte, te pripremiti  
priznanja i zahvalnice i nagrade.  
 
AD 4 
 
Program: Doček sv. Nikole organizirat će se 6.prosinca 2011. godine s početkom u 18 sati u 
dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Program će pripremiti glazbeno scenska udruga Ri stars, a 
tajnica će kontaktirati osobu koju će se angažirati za lik svetog Nikole. Roditelji će participirati za 
realizaciju programa sa 20,00 kn po djetetu. Prijave za upis predškolske djece vršit će se u 
Mjesnom odboru od 14. do 25. studenog 2011. 
 
AD 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD 5 - 1 

Kako su vrlo česte pritužbe grañana na nedolično ponašanje vlasnika pasa dogovoreno je da  na 
nekoliko mjesta gdje se vlasnici pasa šeću sa svojim kućnim ljubimcima postave Obavijesti 
vlasnicima o držanju i izvoñenju pasa na javne površine. 
 
AD 5 - 2 

Radovi u paku u Čandekovoj ulici se bliže kraju, pa je jednoglasno donijeta odluka da se OGU za 
komunalni sustav uputi zahtjev da se na ulazu u park postavi znak zabrane za kućne ljubimce. 
 
AD 5 - 3 

Dim sa Rujevice bez obzira na sve pritužbe grañana putem medija i zahtjeve koji su upućeni od 
strane Vijeća MO ne prestaje. Jednoglasno je donijeta odluka da se opet uputi zahtjev prema II 
policijskoj postavi, te se izričito traži da se očituju o tom problemu i što je poduzeto. 
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AD 6 - RAZNO 

Tajnica MO izvijestila je da  je Udruga za razvoj civilnog društva Smart raspisala natječaj za 
Volontera godine 2011. a otvoren je do 11.11.2011. godine. Kako nitko od vijećnika i grañana sa 
područja MO nema prijedloga dogovoreno je da ove godine nećemo učestvovati na tom natječaju.  
 
 
Sjednica je završila u 19 i 15 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:       Zamjenica predsjednika VMO Podmurvice: 

 
 
 

                    ðulijana Desanti 

 
 

Jadranka Žikić 
 
                                                      


