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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-20/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  21.04.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 39. (77.) SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 

39. (77.) sjednica VMO Podmurvice održana je 21.04.2010. (srijeda) s početkom u 18 i 30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Ivan Vrkić, predsjednik VMO 
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Verdan Grubelić, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO 

Ostali nazočni: 
      - 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Josip Nekić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 38. (76.) sjednice VMO Podmurvice: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 38. (76.) sjednice VMO 
2. Usvajanje prijedloga prioriteta malih komunalnih objekata za 2011. godinu 
3. Razno.  
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO otvorio je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanju zapisnika sa 38. (76.) 
redovne sjednice VMO 

Zaključak: 

• S obzirom da članovi Vijeća VMO nisu imali primjedbi na Zapisnik sa 38. (76.) 
sjednice VMO, Vijeće VMO jednoglasno ga je usvojilo.  

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO izvijestio je Vijećnike o prijedlozima prioriteta malih komunalnih objekata za 
2011. godinu:  
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Prijedlog prioriteta br. 1: 
- Ureñenje dječjeg parka u Čandekovoj ulici kod crkve Sv. Josipa cca 2000 m² 

Prijedlog prioriteta br. 2: 
- Ureñenje parka u Dubrovačkoj ulici br.1 (južno) cca 200 m² 

Prijedlog prioriteta br. 3: 
- Ureñenje i asfaltiranje  parkirališta u ulici F. Mladenića od kbr. 5 do kbr. 6 

Prijedlog prioriteta br. 4: 
- Asfalitiranje ili popločenje pješačke staze ispred kbr. 1 i 3 u ulici Franje Mladenića (južna 

strana) 
Prijedlog prioriteta br. 5: 

- Sanacija ograde - mreže u Bribirskoj ulici kod kbr. 8 i 10 (sjeverno) 
Prijedlog prioriteta br. 6: 
- Rekonstrukcija i sanacija kolnika u ulici Plase od kbr. 10 pa sve do raskrižja sa ulicom Hahlić 
Prijedlog prioriteta br. 7: 
- Podizanje zaštitnog zida (cca 30 cm visine) na postojećem potpornom zidu uz stazu objekata u 
ulici Branimira Markovića od kbr. 4 do kbr. 18 
Prijedlog prioriteta br. 8: 

- Postavljanje dva rasvjetna tijela u Bakarskoj ulici kod kbr. 17 i 32 
Prijedlog prioriteta br. 9: 

- Postavljanje rasvjetnih tijela na stubištu u ulici M. Špilera izmeñu kbr. 3 i 5 
Prijedlog prioriteta br. 10: 

- Postavljanje autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu u Čandekovoj ulici južno od 
kbr. 6 

Prijedlog prioriteta br. 11: 
- Postavljanje autobusne čekaonice na autobusnom stajalištu u Vukovarskoj ulici istočno od 

kbr. 120 
Prijedlog prioriteta br. 12: 

- Ureñenje i saniranje potpornog zida u okruženju zgrade sjeverno i sjeveroistiočno u 
Dubrovačkoj kbr. 1 

Prijedlog prioriteta br. 13: 
- Ukloniti ruševine stare zgrade, podignuti zidić i postaviti ogradu u parku sjeverno od zgrade 
Dubrovačka 1, te postaviti dvije klupe za odmor 
Prijedlog prioriteta br. 14: 

- Ureñenje i asfalitiranje parkirnog prostora u ulici Rudolfa Tomšića izmeñui ispod kbr. 27/4 i 
27/10 (sjever) 

Prijedlog prioriteta br. 15: 
- Ureñenje i sanacija postojećeg joga, te postavljanje rasvjetnog tijela, stola i klupa za odmor 

u ulici Plase južno od kbr. 8 
 
Nakon kraće rasprave donijet je slijedeći 
  
      Zaključak: 

• jednoglasno se usvajaju prijedlozi prioriteta od broja 1 do broja 15 - malih 
komunalnih objekata za 2011. godinu koji će biti dostavljeni OGU za komunalni 
sustav.  
 

 
AD 3 – RAZNO 
 
AD 3 – 1 
Tajnica MO obavijestila je Vijećnike da će se izbori za Vijeća mjesnih odbora za područje grada 
Rijeke održati u nedjelju, 30. svibnja 2010. godine. Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista 
političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu na adresi: 
Trpimirova 2 – polukat, u razdoblju od 30. travnja do 11. svibnja, a prijedlozi lista moraju biti 
dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije do 11. svibnja do 24,00 sata. 
 
AD 3 – 2 
Tajnica MO informirala je Vijećnike da se prikupljaju prijave za sudjelovanje u akciji "Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor" za područje Mjesnog odbora Podmurvice, te da su postavljeni 
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plakati i ubačeni leci po poštanskim sandučićima. Nadalje je donijeta jednoglasna odluka da će u 
komisiji za ocjenjivanje biti dva člana Vijeća: gosp. Verdan Grubelić i Ivan Sviderek, koja će u 
mjesecu lipnju donijeti odluku o najljepšoj okućnici, balkonu i prozoru, te će se organizirati prigodni 
domjenak sa sudionicima akcije na kojem će se uručiti priznanja, nagrade i zahvale. 
 
AD 3 – 3 
Tajnica MO izvijestila je Vijećnike da se sa područja mjesnog odbora Podmurvice prijavilo šest 
kandidata za početni tečaj informatike za umirovljenike i kućanice iznad 50 godina u organizaciji 
Grada Rijeka koji će započeti 10. svibnja 2010. godine. 
 
AD 3 – 4 
I ove godine blagdan zaštitnika Grada Rijeke – Svetog Vida obilježit će se sportskim susretima 
mjesnih odbora u disciplinama boće, briškula i trešeta, te potezanje konopa. Tajnica MO 
informirala je Vijećnike da imamo prijavljenu ekipu za boćanje koja će predstavljati Mjesni odbor 
Podmurvice, a prva izlučna takmičenja biti će u subotu, 22. svibnja, te finalna takmičenja ekipa, 
podjela pehara i domjenak održat će se u subotu 05. lipnja 2010. godine. 
 
AD 3 – 5 
Hrvatska stranka umirovljenika podnijela je zahtjev za korištenje prostora mjesne samouprave za 
sastanke svojih članova koji bi se održavali jedan utorak u mjesecu, te je Vijeće temeljem iznijetog 
donijelo pozitivno mišljenje da im se odobri korištenje prostora mjesne samouprave. 
 
AD 3 – 6 
Tajnica MO obavijestila je Vijećnike da je u organizaciji Udruge stanara, a pod pokroviteljstvom 
Grada Rijeka promoviran  priručnik "Korisni savjeti za stanovanje" urednik Milan Jokić, sa nizom za 
stanare-suvlasnike zgrada izuzetno korisnih informacija o brojnim stambenim problemima čije 
rješenje utječe na kvalitetu stanovanja i time i kvalitetu života. Udruga stanara organizira 
predavanja po mjesnim odborima za predstavnike stanara i za same suvlasnike, a predavanje za 
Mjesni odbor Podmurvice (Mlaka, Potok i Banderovo) biti će u četvrtak, 20. svibnja s početkom u 
19 sati na adresi: Franje Čandeka 36 b (prostorije MO Turnić).  
 
Nakon što su sve točke dnevnog reda iscrpljene predsjednik Vijeća MO Podmurvica zahvalio se 
Vijećnicima na suradnji tokom četverogodišnjeg mandata. 
 
 
Sjednica je završila u 19 i 15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

ðulijana Desanti Ivan Vrkić, inž.grañ. 
 
 
 
 

         
                                                  


