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ZAPISNIK 
SA 37. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 

37. sjednica VMO Podmurvice održana je 29.10.2013. (utorak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivo Zubović, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice VMO Podmurvice održane 12.09.2013. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako 
slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog za izbor "Volontera godine" za 2013. godinu 
2. Natječaj prijedloga projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2014. 

godinu 
3. Program rada: turnir u briškuli i trešeti 
4. Program rada: Doček Svetog Nikole 
5. Prijedlog dodatne lokacije za proširenje javne rasvjete 
6. Zahtjev za besplatno korištenje prostora  
7. Komunalna problematika 
8. Razno 

 
 

 
AD – 1 

Tajnica MO izvijestila je da je Udruga za razvoj civilnog društva Smart raspisala natječaj 
"Volonter godine" za  2013. godinu, a otvoren je do 04.11.2013. godine.  
Kako nitko od vijećnika i grañana sa područja MO nema prijedloga dogovoreno je da ove godine 
MO Podmurvice neće učestvovati na tom natječaju. 
 
AD  – 2  

Tajnica MO informirala je vijećnike da je raspisan natječaj za prijavu prijedloga projekta za 



"Riječki program lokalnog partnerstva" za 2014. 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 29. studenog 2013. godine. Udruga 
za razvoj civilnog društva SMART pružat će zainteresiranim prijaviteljima potporu u fazi razrade 
ideja i pisanja prijedloga projekta, te će 11. studenog 2013. godine održat  radionicu  "Pisanje 
prijedloga projekta za natječaja u okviru Riječkoga programa lokalnog partnerstva" u dva 
termina: od 11:00 do 15.00 sati i od 16:30 do 20:30 sati.  
Nakon kraće rasprave donijeta je slijedeća jednoglasna 
Odluka: 
Vijeće MO Podmurvice podnijet će prijavu na natječaj, a Jadranka Žikić i Ivan Sviderek 
sudjelovat će u radionici koju organizira udruga Smart.  
 
AD – 3  . 
Prema programskoj aktivnosti Vijeća MO u studenom se treba realizirati Turnir u briškuli. 
Dogovoreno je da  se turnir održi u subotu, 23. studenog 2013. godine s početkom u 8,30 sati u 
prostorijama Mjesnog odbora (sala za sastanke). Na turniru će nastupiti 12 ekipa koje će se 
rasporediti u četiri skupine po tri ekipe. Ekipe u skupini igraju meñusobno, a najbolja ide dalje u 
polufinale. Tajnica MO pripremit će priznanja, naručiti medalje, karte za briškulu i nagrade, a 
Jadranka Žikić sakupit će ekipe. Milivoj Gojković predsjednik pododbora za sport bit će sudac i 
nadgledati utakmice. .  
 
AD – 4  

Program: Doček sv. Nikole organizirat će se 6.prosinca 2013. 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 godišta od 
2007. do 2012. godine vršit će se u Mjesnom odboru od 11. do zaključno 22. studenog 2013. 
. 
AD – 5 

TD Energo uputili su prijedloge dodatne lokacije za proširenje javne rasvjete za:  lokacija Plase 
kbr. 14, te lokacija Bakarska kbr. 6.  
 
Vijeće MO raspravljalo je o istome, te donijeli slijedeću jednoglasnu odluku: 

• preostala sredstva komunalnih prioriteta za 2013. godinu u iznosu od 3.000,00 kn 
preusmjeriti na proširenje javne rasvjete postavljanjem jednog rasvjetnog tijela na 
postojećem stupu u Ulici Plase kod kbr. 14. 

• prijedlog proširenje javne rasvjete, koje treba pridodati listi prijedloga komunalnih 
prioriteta za 2014. godinu u Bakarskoj ulici kod kbr. 6 ne prihvaćaju, jer prema naputku 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti planirane radove koje se izvode na temelju 
izjava odnosno suglasnosti grañana, treba izuzeti iz prioriteta. 

•  predlaže se nova lokacija - parkiralište u Ulici Emilija Randića koji se nalazi izmeñu kbr. 
16 i 20, a južno od Ulice Vlatke Babić kbr. 14 – uputiti zahtjev Energu da dostave 
procjenu. 

 
AD – 6  

Karnevalska grupa "105 pa opet" uputila je molbu za ustupanje prostora MO Podmurvice, a za 
potrebe održavanja sastanaka i organiziranje Karnevalske grupe za sudjelovanje u karnevalskim 
svečanostima.  
U raspravi po ovom zahtjevu vijećnici su istaknuli da su prostorije mjesnog odbora prvenstveno 
namijenjene za rad vijeća mjesnog odbora kao i njegovih radnih tijela, koji volonterski obnašaju 
svoje obveze, a za potrebe grañana i u njihovu korist, te za potrebe sastanaka stanara 
stambeno-poslovnih zgrada sa područja mjesnog odbora, predstavnika stanara, redovnih 
sastanaka registriranih političkih stranaka koje djeluju na mjesnom području i odvijanje 
programskih aktivnosti.  
Donijeta je jednoglasna odluka da se prostorija od 33 m² ponudi na privremeno korištenje samo 



jednom tjedno na dva sata, a prema dogovoru s korisnikom. Prostorija se može dati u najam uz 
naknadu, a koristiti je isključivo za sastanke i dogovor, ali ne i za izradu maski i ostalih aktivnosti.  
 
AD – 7 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD 7 – 1  

Krajem 2011. godine Vijeće MO u suradnji sa Vijećem MO Banderovo pokrenulo je inicijativu o 
uvoñenje autobusne linije na području Podmurvice i Banderova, odnosno mini busa. KD 
"Autotrolej" odgovorio je na upućen zahtjev da nisu u mogućnosti udovoljiti potrebama, jer 
planom poslovanja za 2012. godinu isto nije predviñeno, ali da će stručne službe obići navedene 
lokacije i razmotriti moguću trasu, njenu duljinu, kao i potencijalne lokacije stajališta. Isto će im 
omogućiti da u budućnosti raspolažu sa svim potrebnim parametrima za formiranje nove 
autobusne linije. Kako Autotrolej planira kupovinu novih autobusa, izmeñu ostalog jednog 
minibusa, nakon rasprave donijeta je odluka da se ponovo uputi zahtjev za uvoñenje minibusa 
kroz naselje. 
 
AD 7 – 2  

G. Davor Bušljeta iz Bribirske kbr. 8 uputio je zahtjev u ime stanara da se uklone dva bora sa 
sjeverne strane kuće, jer postoji bojazan da uslijed obilnijih kiša ili jačeg vjetra ta dva bora ne 
padnu na kuću.  
Uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav da izlaskom na teren utvrde stanje borova.  
 
AD 7 – 3  

G. Jozo Perić iz Ulice Hahlić kbr. 8 poslao je fotografije koje prikazuju odvodnju oborinskih voda 
ulicom ispred pravnog fakulteta i zgrada kbr. 8 i 10 u Ulici Hahlić, te se osvrnuo na dugogodišnji 
problem nepreglednosti same ulice.  
Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da se zahtjev proslijedi Rijeka prometu i OGU za 
komunalni sustav.  
 
 
 
 

Sjednica je završila u 19 i 50 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

 
Predsjednik VMO Podmurvice: 

 

 
                   ðulijana Desanti 

 
Aleksandar Merle 

 


