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ZAPISNIK
SA 26. SJEDNICE VMO PODMURVICE

26. sjednica VMO Podmurvice održana je 27. veljače 2017. (ponedjeljak) s početkom u 17 sati u
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2.
Sjednici su bili nazočni:
Jadranka Žikić, predsjednica VMO
Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO
Aleksandar Merle, član VMO
Ivan Sviderek, član VMO
Aleksandra Lovrić, član VMO
Stjepan Kmetović, komunalni redar
Ante Dolušić, predstavnik stanara Dubrovačke 1
Vedran Samsa, predstavnik stanara Dubrovačke 2
Milan Filipčić, predstavnik stanara Dubrovačke 4
Bruno Šafhauzer, predstavnik stanara Dubrovačke 6
Đulijana Desanti, tajnica MO

-

Sjednici nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VMO Podmurvice održane 25. siječnja 2017. godine.
 Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komunalni nered u Dubrovačkoj ulici
Izjava o Fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Zahtjev za korištenje prostorija Udruge Izlaz
Programska aktivnost: Dani MO
Komunalna problematika
Razno

AD – 1
U posljednjih nekoliko mjeseci učestali je problem komunalnog nereda u Dubrovačkoj ulici pa je
Vijeće pozvalo na sjednicu predstavnike stanara Dubrovačke ulice kbr. 1, 2, 4 i 6 te komunalnog
redara Stjepana Kmetović. Građani koji obavljaju radove u svojim stanovima pokraj spremnika za
komunalni otpad ostavljaju stari namještaj, bijelu tehniku, građevinski materijal, šutu i ostalo iako
je to Odlukom o komunalnom redu zabranjeno. Predstavnici stanara ističu da je glavni problem to
što nemaju gdje sa građevinskim materijalom kad obavljaju veće radove u svojim stanovima.
Ističu da bi jedan kontejner za glomazni otpad stalno trebao stajati u ulici. Primijetili su i da kad
padne mrak osobe koje se oglašavaju po stubištima, stupovima javne rasvjete i sl. te građanima
nude besplatan odvoz glomaznog otpada ilegalno iskrcavaju glomazni otpad pokraj „baja“. Stanari
ne razvrstavaju otpad, a i oni koji to rade razočarani su, jer kažu da su primijetili da kad dođe
kamion da iskrca spremnike sve ubace zajedno i papir i plastiku i željezo pa čemu onda
razdvajanje. Nadalje, problem su i stanari koji hrane golubove i mačke, bacaju smeće, pelene i
upaljene čikove preko prozora. Svakodnevni su problemi sa vlasnicima psa koji ne čiste izmet za

svojim ljubimcem te ih puštaju da slobodno šeću bez uzice i dovode pse u dječje parkove. Kultura
življenja nam je upitna i smatraju da neće doći do većih promjena sve dok se ne počnu novčano
kažnjavati pojedinci.
Najveći problem je to što se građani ne pridržavaju Odluke o komunalnom redu Grada Rijeke, a
nama nije cilj kazniti nego upozoriti i riješiti problem.
Predstavnicima stanara podijeljeni su obavijesni leci na kojima su ispisani podaci o reciklažnim
dvorištima da ih postave na oglasne ploče te da u Odluku o kućnom redu ugrade odredbu/članak
da su vlasnici stanova dužni prijaviti radove u svojim stanovima predstavnicima stanara ili
upravitelju zgrade.
Zaključak:
 Na oglasnu ploču zgrada postavit će se obavijest sa podacima reciklažnih dvorišta.
Najmanje jednom mjesečno, a prema dogovoru i češće postavit će se kontejner za
glomazni otpad. Video kamera koja se nalazi u Dubrovačkoj kbr. 2 okrenut će se
prema spremnicima za komunalni otpad, a obavijest o video nadzoru postaviti na
ogradu pokraj spremnika. Spremnici kod kbr. 2 presložit će se i staviti postolja.
AD – 2
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednica Vijeća Jadranka Žikić potpisnica je Izjave
o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku
godinu 2016. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava,
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 3
Udruga Izlaz uputila je Zahtjev za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave Mjesnom
odboru Podmurvice bez plaćanje naknade, a isto bi se kompenziralo učešćem u programskoj
aktivnosti Vijeća. Prostor bi koristili jednom do dvaputa mjesečno za potrebe aktivnosti Udruge.
Predavanja koja bi organizirali bila bi otvorena za naše sugrađane.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje te se slažu da im se dozvoli besplatno
korištenje prostora četiri sata mjesečno ukoliko budu sudjelovali u programskoj
aktivnosti Vijeća.
AD – 4
19. ožujka župa Crkve Sv. Josipa slavi svog sveca pa se povodom toga obilježavaju Dani MO
Podmurvice. Predviđeno je nekoliko događanja, a odvijat će se tijekom ožujka i travnja. U utorak,
21. i 28. ožujka od 14 i 30 do 17 sati u prostorijama MO, Dubrovačka 2, organizirat će se radiona
pletenja papirom „Košare za Uskrsne darove“, a vodit će je g. Rikard Rovan. U srijedu, 22. ožujka
od 8,30 do 10,30 sati organizirat će se akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, u 11 sati
polaganje cvijeća i paljenje svijeća na gradskom groblju Drenova u Aleji branitelja, a u 16 sati kod
spomenika u Vukovarskoj ulici. U 18 sati održat će se predavanje koje organizira Udruga Izlaz,
tema: Postizanje optimalnog zdravlja – Pravilna prehrana. U srijedu, 29. ožujka u 17 sati
organizirat će se posjeta Trsatu – „Đir po Trsatu“ u suradnji s Theodorom de Canziani. U subotu,
01. travnja bit će turnir u briškuli i trešeti s početkom u 9 sati, a u večernjim satima od 18 sati
pjesnička večer, podjela nagrada kartaškog turnira i druženje s građanima. Obilježavanje Dana
MO Podmurvice završit će se službenim otvorenjem parka za odmor u Bribirskoj ulici.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA
AD – 5 – 1
Zbog stalnih problema sa pojedinim spremnicima za komunalni otpad na području Podmurvica,
predsjednica Vijeća, tajnica MO i Danijel Sinčić djelatnik KD Čistoća dogovorit će sastanak na
terenu.

Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav i dogovoriti sastanak.
AD – 5 – 2
Iz Crkve Marije Pomoćnice stigao je zahtjev zamolba za pomoć na uređenju zelene površine i
obraslih zidova uz stepenice koje vode prema Crkvi.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev OGU za komunalni sustav.
AD – 5 – 3
Ulica Plase vrlo je prometna i vozila voze neprimjerenom brzinom pa su prvenstveno pješaci
ugroženi u prometu. Vrlo je slabo obilježena poglavito na raskršću kod joga gdje ulica nastavlja
uzbrdo prema Ulici Vrh Seline s jedne strane i produžava ravno prema Ulici Hahlić kbr. 11 s druge
strane. Na tom raskršću potrebno je postaviti prometne znakove upozorenja i horizontalno ispisati
STOP, a uzduž cijele ulice postaviti ograničenje brzine sa napomenom zona 30.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.
AD – 6 – RAZNO
AD – 6 – 1
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da Aktiv dobrovoljnih davaoca krvi Turnić-PodmurviceBanderovo-Mlaka organizira zajedničku akciju u srijedu, 01. ožujka od 14 do 18 sati u
prostorijama Mjesnog odbora Turnić, Franje Čandeka 36 b te da obavijeste sve zainteresirane.
Zaključak:
 Vijeće je navedeno primilo na znanje.
AD – 6 – 2
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je u srijedu, 22. veljače izvršen godišnji obilazak terena
područja Mjesnog odbora Podmurvice radi utvrđivanja komunalnog nereda, te oštećenja objekata
komunalne infrastrukture u cilju njihovog bržeg i efikasnijeg rješavanja. Obilasku su prisustvovali:
Stasio Scarpa i Vladimir Klobučar iz TD Rijeka promet, iz Odjela gradske uprave za komunalni
sustav Ivana Parac i komunalni redar Stjepan Kmetović te predsjednica Vijeća MO Jadranka Žikić
i tajnica MO.
Zaključak:
Vijeće je navedeno primilo na znanje.

Sjednica je završila u 19 i 50 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Đulijana Desanti

Predsjednica Vijeća MO:
Jadranka Žikić

