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ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 

42. sjednica VMO Podmurvice održana je 27.03.2014. (četvrtak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nives Levar, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice VMO Podmurvice održane 27.02.2014. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
2. Program rada – Turnir u boćanju 
3. Program rada – Ekološka akcija 

 

4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 

 

 

AD – 1 

Uz pristigle zahtjeve grañana i prijedloge Vijeća MO predloženi su slijedeći prijedlozi komunalnih 
prioriteta za 2015. godinu: 

- izrada podesta za baje za kućni otpad na raskršću ulica Rudolfa Tomšića i Karlovačke 
kod kbr. 2 

- nastavak radova na Mediteranskom parku u Ličkoj ulici 
- postava rasvjetnog tijela u Mediteranskom parku u Ličkoj ulici 8 
- ureñenje parka za odmor u Bribirskoj ulici južno od kbr. 7 i 9 prema idejnom projektu 
- ureñenje parka za pse u Ulici Plase kod kbr. 6/1 prema idejnom projektu – I faza 
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Vukovarska kbr. 120 prema 

prigradu 
- ureñenje i sanacija nogostupa od Ulice Hahlić kbr. 10 prema Ulici Plase nadalje do 

Delničke kbr. 11 



- ureñenje parkirnog prostora u Bakarskoj ulici izmeñu kbr. 2 i 4 
- postava rasvjetnog tijela u Dubrovačkoj zapadno od kbr. 2 (kod jarbola, a iznad ulaza u 

MO)  
- postava javne rasvjete u Ulici Rujevica  
- postava javne rasvjete kod sportskog igrališta kod stuba J. Pančić sjeverno od 

Dubrovačke 1 
- ureñenje sportskog igrališta kod stuba J. Pančić sjeverno od Dubrovačke 1 
- sanacija asfaltne podloge i postavljanje rubnjaka u Ulici Rujevica 
- sanacija stubišta u Bribirskoj ulici kod kbr. 16 
- postava metalnih podesta za baje za kućni otpad na lokacijama: F. Mladenića kod kbr. 

6a/ 6b i 12, raskršću Delničke i Bakarske, raskršću Karlovačke i Bakarske, te u Bakarskoj 
kod kbr. 18 

- postavljanje rotora- kružnog toga na raskršću ulica: Vukovarska, Čandekova i Braće 
Branchetta 

- osposobljavanje puta – prilaza od Delničke ulice kbr. 12 prema stubama A. M. Viškovića 
 
AD – 2    

Prema programskoj aktivnosti Vijeća MO, a u sklopu Dana MO planira se održavanje turnira u 
boćanju koje će se održati u subotu, 05. travnja s početkom u 8,30 sati na jogu BK Lučki radnik, 
a u slučaju kiše na jogu BK Zamet. Turnir će voditi Jadranka Žikić, a utakmice će suditi Renato 
Gojković. 
 
AD – 3   

Ekološka akcija održat će se u subotu, 12. travnja s početkom u 9 sati na lokaciji Plase od kbr. 8 
prema kbr. 6/1, a bazirat će se na prostoru nekadašnje betonare na površini koju svakodnevno 
koriste vlasnici psa za istrčavanje. Tajnica MO organizirat će topli obrok i nabavu rukavica, te 
dostaviti zahtjev OGU za komunalni sustav, KD Čistoći i OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem. 
 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD – 4 – 1  

U Ulici Plase kod joga, na raskršću potrebno je postaviti prometni znak Stop, jer je ulica vrlo 
prometna, a vozači ne vode računa o prednosti. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 4 – 2   

Tajnica MO izvijestila je vijećnike, a vezano za uklanjanje privremenog objekta u Ulici Emilija 
Randića, da je predmet na rješavanju kod Grañevinske inspekcije. 
 
AD – 4 – 3  

U Dubrovačkoj ulici vozači ne vode računa o parkiranju svojih vozila, pa kako dio ulice nema 
iscrtanu horizontalnu signalizaciju parkirnih mjesta, dostaviti zahtjev TD Rijeka promet da se ista 
iscrta pokraj kućnih brojeva 1, 2, 3, 4 i 6. 
 
AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1  

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će u suradnji Grada Rijeke i Policijske uprave primorsko-
goranske u prostoru na adresi Dolac 7b biti otvoren Informativni centar za prevenciju 
kriminaliteta na području grada Rijeke. U info-centru, grañani će moći dobiti različite informacije 
o osobnoj sigurnosti i sigurnosti svoje imovine. Osim o načinima kako zaštititi sebe i svoju 
imovinu, u Informativnom centru grañani će takoñer moći dobiti i informacije iz područja 
sigurnosti u cestovnom prometu, samozaštite i komunalnog reda, žrtve kaznenih djela moći će 
dobiti savjet, a u sklopu Info-centra provodit će se edukacija djece i mladih, edukacija osoba 
starije životne dobi, edukacija djelatnika novčarskih institucija i podjela tematskih brošura.  
U radu Info-centra sudjelovat će kontakt policajci prve, druge i treće policijske postaje na način 
da se svakodnevno izmjenjuju, dok će policijski službenici Sektora kriminalističke policije, 
Sektora policije i Ureda načelnika, sudjelovati u radu Centra za održavanja tematskih dana. 
Osim u samom Info-centru, informacije se mogu dobiti i na broj telefona: 051/ 209 – 369 



odnosno putem e-mail adrese: vijecepk@rijeka.hr  
Za sve mjesne odbore organizirat će se prezentacija, a za MO Podmurvice planirana je u srijedu 
16. travnja u 10 sati.  
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik Vijeća MO: 
 
 
                     ðulijana Desanti                                                                 Aleksandar Merle 

Sjednica je završila u 18  sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 
 

 


