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ZAPISNIK 

SA 32. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
32. sjednica VMO Podmurvice održana je 30. listopada 2017. (ponedjeljak) s početkom u 18 sati 
u prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
-  

Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice VMO Podmurvice održane 19. rujna 2017. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO Marija Prtenjača i predložila slijedeći dnevni red 
kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Doček Sv. Nikole – Božić 
2. Zahtjev za iscrtavanje grafita u Ulici Emilija Randića 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1 
Programska aktivnost Doček Svetog Nikole organizirat će se u subotu 2. prosinca 2017. godine s 
početkom u 11,15 sati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Program će pripremiti glazbeno 
scenska udruga Ri stars, a lik svetog Nikole odglumit će član Pehinarskih feštara. Roditelji će 
participirati za realizaciju programa sa 20,00 kn po djetetu. Prijave za upis predškolske djece vršit 
će se u Mjesnom odboru ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 9 do 12 o od 14 do 16 sati do 
zaključno 24. studenog 2017. godine. 
Druženje s građanima upriličit će se u srijedu, 20. prosinca u 18 sati u prostorijama Mjesnog 
odbora. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
    
AD – 2   
Zaprimljen je zahtjev skupine navijača Armade za iscrtavanje grafita na početku ulice Emilija 
Randića (na potpornom zidu do autobusnog stajališta preko puta pekare Marko) i u  Vukovarskoj 
ulici (na potpornom zidu u blizini kbr. 114). Grafit bi bio posvećen Goranu Damjanović – Magarc i 
Damiru Mitrović – Mitar, prijateljima i osnivačima riječke Armade tragično poginulim u 
Domovinskom ratu.   
 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno podržavaju inicijativu iscrtavanja 
grafita. Uputiti zahtjev za odobrenje Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju. 

 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Na području Podmurvica imamo nekoliko stuba koje su vrlo prometne, ali se ne održavaju. Radi 
se o stubama J. Pančić u čijoj je neposrednoj blizini OŠ Turnić, Dječji vrtić, zatim stepenice koje 
vode iz Karlovačke ulice prema Vukovarskoj, a u blizini je Crkva i Salezijanska gimnazija te 
stepenice koje vode iz Čepićke ulice prema ulici Branimira Markovića i Pravnom fakultetu. Iste bi 
trebalo pometati najmanje jednom do dva puta mjesečno zbog velike količine borovih iglica, lišća i 
otpada od marendi i ostalog. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav.  
 

AD – 3 – 2  
U tijeku je postupak javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Strateškim i Konfliktnim kartama 
buke i prijedlogu Akcijskog plana za naseljeno područje „Grad Rijeka“. Slijedom toga stanari 
Vukovarske ulice kbr. 96 uputili su prijedlog da se i njihova ulica uzme u obzir i uključi u plan. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti prijedlog Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za razvoj, 
urbanizam i ekologiju. 

 
AD – 3 – 3  
U Ulici Plase kod kbr. 8 ne rade tri rasvjetna tijela. U Vukovarskoj ulici kod Plodina na rasvjetnom 
stupu od tri gori samo jedno svjetlo, a pješački prijelaz je vrlo slabo osvijetljen. U Vukovarskoj ulici 
od kbr. 66 do kbr. 96 loša je vidljivost poglavito za kišnih dana i noću, jer su lampe u krošnjama ili 
ne svijetle.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Energu. 
 
AD – 3 – 4 
Stanari Ulice Emilija Randića uputili su zahtjev da se na raskršću s ulicom Andre Benussi kod 
trafo stanice stavi znak koji bi usmjeravao da se u tom pravcu nalaze zgrade Ulica Emilija Randića 
od kbr. 12 do kbr. 22. Osim toga traže da se u Ulici Emilija Randića na izlasku sa parkirališta 
postavi znak obaveznog pravca, jer se radi o jednosmjernoj ulici. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i Rijeka prometu. 

 
AD – 3 – 5  
U Ulici Branimira Markovića na spoju sa Čepićkom ulicom nalaze se stepenice koje su nepravilne 
i loše, prometne su, ali i loše osvijetljene. Vidljivost je loša, jer nedostaje rasvjetno tijelo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Energu. 
 
AD – 3 – 6  
Između zgrada kbr. 7 i 9 u Ulici Maria Špilera nalazi se parkiralište koje je neuredno, puno smeća. 
Na izlasku sa parkirališta oštećen je zid kojeg je potrebno sanirati. 
 
 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i Rijeka prometu. 

 
AD – 3 – 7  
U Ulici Hahlić na raskršću sa ulicama: Plase i Vrh Seline, sredstvima komunalnog prioriteta 
izgrađeni su kanali za oborinske vode. Prilikom posljednjih kišnih dana došlo je do izlijevanja voda 
prema zgradi kbr. 10 u Ulici Hahlić. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i Rijeka prometu. 

 
AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Grad Rijeka prikuplja podatke o građevinama koje sadrže azbest i to s ciljem planiranja sustava 
gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest. Podatke o građevinama koje sadrže azbest 
prikuplja na temelju Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest  koji je donijelo 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
Prema tom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su 
odazvati se pozivu i dostaviti podatke o lokaciji građevine te procjeni količine, vrsti i stanju 
materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad. Ovi se podaci prikupljaju radi planiranja 
sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, a prikupljene podatke Grad Rijeka 
će dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tu svrhu objavljen je Javni poziv 
vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni 
materijal. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Zam. predsjednice Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Marija Prtenjača 

Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


