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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-20/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  19.01.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 

7. sjednica VMO Podmurvice održana je 19.01.2011. (srijeda) s početkom u 18 sati u prostorijama 
MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nives Levar (prije Jambrek), član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Podmurvice održane 23.12.2010. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu VMO Podmurvice za 2010. godinu 
2. Financijski plan VMO Podmurvice za 2011. godinu 
3. Investicijsko održavanje MO za 2011. godinu 
4. Komunalna problematika 
5. Razno. 

 
 
AD  1 
 
Nakon detaljne analize provedenih aktivnosti u 2010. godini Vijeće MO jednoglasno je donijelo 
slijedeći 
     
Zaključak 

• Usvaja se Izvješće o radu Vijeća MO Podmurvice za 2010. godinu koji je i sastavni 
dio ovog Zapisnika. 
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AD  2 
 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći  

Zaključak 

• Usvaja se Financijski plan Vijeća MO Podmurvice za 2011. godinu koji je i sastavni 
dio ovog Zapisnika. 

 
AD  3  
 
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka potreba MO Podmurvice za investicijskim i 
tekućim održavanjem u 2011. godini kako slijedi: 
- postaviti oglasnu ploču i oznaku smjera prema MO na vrhu stubišta u Dubrovačkoj ulici, te 

postaviti ploču MO sa smjerom na početku stubišta u Čandekovoj ulici (nema nigdje oznake 
gdje se nalazi MO Podmurvice) 

- postaviti klimu u veliku i malu salu (prostori su bez prozora) i u uredu tajnice MO 
- ugraditi prozore u veliku i malu salu 
- dva kuhinjska elementa za čajnu kuhinju 
- postaviti nadstrešnicu na ulaz u veliku salu 
- zamjena armiranih stakala na prozorima i vratima 
 
 
AD 4 
 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o pregledu stanja oštećenja komunalnih objekata i komunalnog 
nereda na području Mjesnog odbora Podmurvice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2010. godine. Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćen Izvještaj o pregledu stanja. 
 
 
AD 5 – RAZNO 
AD 5 – 1 
 
Na temelju prijedloga jednog sugrañana da se u Vukovarskoj ulici postavi spomen ploča u spomen 
na grad heroj Vukovar, vijeće je raspravljalo i donijelo jednoglasnu odluku da se pokrene inicijativa 
i pronañe adekvatna lokacija za postavu spomen ploče ili ocrtavanje grafita koja bi bila na spomen 
gradu heroju Vukovaru, te svim učesnicima Domovinskog rata. Predložena je lokacija: na raskršću 
Vukovarske ulice zapadno od  kbr. 114 kod semafora gdje se nalazi zelena površina na kojoj su 
posañeni borovi i druga lokacija: u Vukovarskoj  na raskršću sa Bribirskom ulicom kod trgovine 
Mrkvica  na zelenoj površini. 
 
AD 5 – 2 
 
Jadranka Žikić predložila je da se uputi zahtjev prema Rijeka prometu da se ukine 50 % parkirnih 
invalidnih mjesta u Ulici Hahlić obilježenih izmeñu kbr. 17 i 19, jer nema potrebe za tolikim brojem 
invalidnih mjesta, a ostali grañani nemaju gdje parkirati svoja vozila već su prisiljeni raditi 
nepotrebne prekršaje. Svi prisutni vijećnici podržali su ovaj prijedlog te je jednoglasno odlučeno da 
se uputi zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD 5 – 3 
 
U Vukovarskoj ulici zapadno od kbr. 130 nalazi se pješački prijelaz koji je vrlo opasan, jer je vrlo 
loše obilježen i osvjetljen. Vijeće je već u nekoliko navrata reagiralo, ali nažalost nitko nije na 
zahtjeve pozitivno odgovorio. Traženo je da se postavi treptajuće svjetlo kao upozorenje vozačima, 
ali Županijska uprava za ceste odgovorili su da se isti ne može postaviti obzirom da nije predviñen 
Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05) i u 
suprotnostima je  odredbama istog koji se ova Uprava za ceste mora pridržavati. Vijeće predlaže 
da se uputi zahtjev Energu da pojača rasvjetna tijela koja se nalaze u blizini kako bi vidljivost na 
tom dijelu gdje se nalazi pješački prijelaz bila bolja sve dok se ne riješi problem oko treptajućeg 
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svjetla. Prijedlog je jednoglasno podržan.   
 
 
 
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 Aleksandar Merle 
 
 
 
                                                       


