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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-20/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  22.07.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 32. (70.) SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
32. (70.) sjednica VMO Podmurvice održana je 22.07.2009. (srijeda) s početkom u 18.30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO, 
- Ivan Sviderek, član VMO,  
- Josip Nekić, član VMO, 
- Verdan Grubelić, član VMO i 
- ðulijana Desanti, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO 
 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 31. (69) sjednice VMO Podmurvice 
2. Odgovor Gradske vlasti na naš zahtjev o poništavanju grafita na području MO 
3. Informacija o radu prometnog redarstva 
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne 

samouprave 
5. Razno. 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez nadopuna i primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanju zapisnika sa 31. 
sjednice VMO  
 
S obzirom da članovi Vijeća MO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 31. (69) sjednice VMO, 
Vijeće MO jednoglasno je usvojio Zapisnik sjednice održane 10.06.2009. godine. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Ivan Vrkić upoznao je vijećnike sa odgovorom Gradske vlasti na zahtjev o 
poništavanju grafita na području MO Podmurvice. Naime, isti traže da se navedu točne lokacije 
uočenih grafita, koji bi se uklanjali sukladno Planom raspoloživim sredstvima za tu namjenu. 



 2/3 

Nakon iznijetog dogovoreno je slijedeće: 
 
Gospodin Verdan Grubelić ponudio se da će on obići cijelo područje mjesnog odbora i 
fotografirati sve te grafite, ispise i crteže, te kada budemo prikupili sve potrebito dostaviti 
ćemo OGU za komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, dopis sa 
popisom ulica i mjesta gdje se isti nalaze i uz sve predočiti fotografijom.  
 
 
 
AD 3 
 
Tajnica MO informirala je prisutne da je u sklopu Odjela za komunalni sustav oformljena Direkcija 
za prometno redarstvo čiji je početak rada planiran za rujan 2009. godine i obavljat će poslove 
nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i upravljanja prometom. Prometni će redari 
moći izdavati prekršajni nalog, odnosno novčanu kaznu u visini od 300 do 700 kuna. Za početak će 
biti zaposleno 10 djelatnika koji će moći naplaćivati novčanu kaznu. Za ravnatelj Direkcije 
imenovan je Robert Mišan. 
Nakon kratke rasprave donijet je slijedeći 
 
Zaključak 
 

• Na području MO Podmurvice učestali su problemi oko nepropisno parkiranih vozila 
na ulazu u zgrade te je na taj način onemogućen prilaz interventnim vozilima, ali taj 
se problem javlja gotovo u svim mjesnim odborima pa nije potrebno za sada o tome 
obavijestiti Direkciju za prometno redarstvo već će se to učiniti kada krenu sa radom.  

 
 
AD 4 
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora 
za potrebe mjesne samouprave. Nakon kratke rasprave donijet je slijedeći 
 
Zaključak 
 

• VMO se u potpunosti jednoglasno slaže sa svim promjenama i izmjenama Odluka, ali 
ističu da u Odluci o besplatnom korištenju prostora mjesne samouprave za udruge, 
organizacije i grupe grañana koje neposredno sudjeluju u realizaciji aktivnosti 
mjesnog odbora isključivo oni, Vijeće mjesnog odbora daju suglasnost tko, koliko, 
ali ne više od 30 sati u kalendarskoj godini i kada može koristiti prostorije mjesnog 
odbora. 

• Potrebno je dostaviti dopis Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, u kojem ćemo ih 
obavijestiti o mišljenju odnosno prijedlogu i primjedbi koja je donesena na sjednici 
VMO. 

 
AD 5  
 

• Tajnica MO informirala je prisutne članove Vijeća MO, a na temelju dopisa koji je upućen 
Policijskoj upravi Primorsko Goranskoj, II policijskoj stanici Rijeka u vezi zahtjeva za 
pojačanom policijskom ophodnjom na području MO Podmurvica. Mjesni odbor posjetio je 
gosp. Robert Rožić,  policijski službenik za prevenciju i koordinaciju radom kontakt 
policajaca iz druge policijske stanice koja se nalazi u ulici Braće Monjac 24, na Zametu. 
Gosp. Rožić je predložio da u suradnji s policijskom upravom ispred ulaza u prostorije 
mjesnog odbora postavimo sandučić povjerenja  na koji bi se stavio popratni tekst za 
korištenje istog. Sandučić je namijenjen grañanima koji bi na ovaj način mogli izraziti svoje 
probleme, ali i dati pojedine sugestije i prijedloge za rješavanje problema u lokalnoj sredini. 
Rad kontakt policiji bi na taj način postao transparentan i dostupniji grañanima, a sam 
sandučić postavljen u namjeri da se grañanima omogući još bolja suradnja, ali i povjerenje 
u radu s policijom. Temeljem iznijetog donesen je slijedeći 
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Zaključak 
 
Vijeće mjesnog odbora Podmurvice jednoglasno je prihvatio prijedlog da se ispred ulaza u 
prostorije mjesnog odbora, Dubrovačka 2, postavi SANDUČIĆ POVJERENJA u suradnji sa 
Policijskom upravom i na taj način promovira rad i obostranu suradnju u interesu grañana. 
 

• Gosp. Ivan Sviderek informirao je VMO vezano za privremeni deponij grañevinskog 
materijala koji se nalazi u ulici Plase da su gotovo sav grañevinski materijal odnesli, ali da 
su prilikom odvožnje kamionima srušili dio rampe koja je tu postavljena kako bi onemogućili 
dovoz istog. Rampu bi trebalo hitno sanirati kako bi bila u funkciji i izbjegli daljnje probleme. 
Stoga je nakon iznijetog jednoglasno donesen slijedeći 
 

Zaključak 
 
Gosp. Ivan Sviderek uputiti će zahtjev mjesnom odboru koji će od Rijeka projekta tražiti da 
hitno izañu na teren i poprave predmetnu rampu u ulici Plase.   
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar : 

referent za samoupravu, tajnica MO  

Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

ðulijana Desanti Ivan Vrkić, ing.grañ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
   


