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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-20/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  29.03.2012. 
                                    
 

ZAPISNIK 

SA 20. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 

 

20. sjednica VMO Podmurvice održana je 29.03.2012. (četvrtak) s početkom u 17  sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Podmurvice održane 14.02.2012. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području MO Podmurvice 
2. Eko akcija – Dječji vrtić "Zvonimir Cviić" 
3. Eko akcija – Plase – projekt Zelena čistka 
4. Sportski susreti mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida  
5. Komunalna problematika 
6. Razno 

 
 
AD  1 
 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene 
pripreme i zaštitu i spašavanje dostavili su zahtjev da Vijeća MO razmisle i predlože, te  imenuju 
povjerenika civilne zaštite za područje svog mjesnog odbora.  
Vijeće MO Podmurvica predložilo je tri kandidata i to:  

1. Jadranka Žikić iz Ulice Hahlić 17, 
2.  Ivan Sviderek iz Ulice Plase 8, 
3. Ivo Zubović iz Ulice A. Benussi 2 
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AD 2   
 

Ekološka akcija koja je planirana za ureñenje okoliša Dječjeg vrtića Zvonimir Cviić u Bribirskoj ulici 
održat će se u subotu, 14. travnja s početkom u 8 i 30 sati, a u suradnji sa djelatnicima dječjeg 
vrtića. Tajnica će pripremiti plakate, a vijećnici će ih postaviti na oglasnim pločama, te će dogovoriti 
sve ostale detalje potrebne za organizaciju akcije, sa OGU za komunalni sustav i OGU za 
urbanizam i ekologiju. Ukoliko vremenske prilike budu loše, akcija će se odgoditi za 05. svibnja s 
početkom u 8 sati.  
 

 

AD 3 
 

Ekološka akcija na površini Plase gdje će se urediti park za pse, a koja je planirana za rujan 2012. 
organizirat će se 21. travnja kako bi se Mjesni odbor priključilo akciji Zelena čistka koja će okupiti 
najveći broj volontera ikada u zajedničkoj akciji čišćenja okoliša. Zelena čistka provodi se u sklopu 
akcije World Cleanup 2012. i globalnog pokreta Let˙s do it! u koju se do sada uključilo 85 zemalja. 
Tajnica MO pripremit će materijal, te obaviti kartiranje divljih odlagališta otpada za područje MO 
Podmurvice.  
 

AD 4  
 

I ove godine Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizirat 
će sportske susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – 
zaštitnika našeg grada. Predviñen termin odvijanja sportskih igra je 2. lipanj 2012. (subota) na 
sportskim terenima ŠD Zamet i BK Zamet, kad će se održati discipline: kartanje, boćanje i 
potezanje konopa, te drugi termin 9. i 10. lipnja (subota i nedjelja) na igralištu Delta na Brajdici 
kada će se održati turnir u malom nogometu. Sastanak koordinatora za sport održat će se u 
ponedjeljak 2. travnja u 14 sati u Trpimirovoj ulici, na polukatu. 
Nakon iznijete informacije i kraće rasprave vijećnici su donijeli jednoglasnu odluku da se imenuje 
osoba koja će biti zadužena za sportske dogañaje koje se odvijaju u organizaciji mjesih odbora.  
Za predsjednika Pododbora za sport predložen je i jednoglasno izabran - Milivoj Gojković iz Ulice 
Hahlić 17. 
 
AD 5   

AD 5 – 1 
 

Aleksandar Merle informirao je prisutne, a vezano za signalizaciju na pješačkom prijelazu u 
Vukovarskoj ulici kod br. 130, da je postojeći stup nekad imao struju, te da su električni kablovi 
išupani. Slijedom toga proizlazi da je upozoravajuća prometna signalizacija nekad postojala i bila u 
funkciji, ali nakon oštećenja znaka isto nije sanirano. Nakon rasprave donijet je zaključak da se 
sazove sastanak sa nadležnima iz OGU za komunalni sustav, Dir. zajed. komunalne djelatnosti i 
potakne rješavanje problema.   
 
AD 5 - 2 

 

Ivan Sviderak obavijestio je vijećnike da je u Ulici Plase kod kbr. 12 zamijenjen drveni stup i 
postavljen novi betonski, ali da na njemu nema rasvjetnog tijela. Tajnica MO o tome će izvijestiti 
Energo, te isto uvrstiti u prijedlog komunalnih prioriteta za 2013. godinu. 
 
AD 5 – 3 
 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je pristigao zahtjev stanara Bribirske br. 14 da se urede 
stepenice,  prilaz ulazu, te dvorište njihove zgrade, jer je ono oštećeno, a sve zbog jakih korijena 
listopadnog stabla koprivić koji raste u okolišu zgrade.  
Nakon iznijetog i kraće rasprave donijeta je odluka ukoliko nakon izvršenih radova prema 
komunalnim prioritetima za 2012. godinu ostane neutrošenih sredstava ona preusmjere na 
rješavanje ovog prioriteta ili da se isto predvidi u prijedlog komunalnih prioriteta za 2013. godinu.  
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AD 6 – RAZNO 
 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je Povjerenstvo za odabir projekta u okviru Riječkog programa 
lokalnog partnerstva za 2012. godinu donijelo odluku kojom se projektu "Zelena oaza Podmurvica 
2012." (dječje igralište u Čandekovoj – 2. faza) dodjeljuje potpora u iznosu od 27.340,00 kn. 
 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

              
           Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

  
 
                  ðulijana Desanti 

 
 
                      Aleksandar Merle 

                                                     


