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ZAPISNIK 

SA 27. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
27. sjednica VMO Podmurvice održana je 28. ožujka 2017. (utorak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- 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: 
-  

Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VMO Podmurvice održane 27. veljače 2017. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Ekološka akcija 
2. Komunalna problematika 
3. Razno  

 
 

AD – 1 
Ekološka akcija održat će se u subotu, 06. svibnja 2017. godine od 9 sati, na lokaciji – zelena 
površina sjeverno od kbr. 3, 8 i 10 u Bribirskoj ulici (budući park sa fitness spravama). Tajnica će 
detalje dogovoriti sa OGU za komunalni sustav i KD Čistoća te Gradskim društvom Crveni križ koji 
će isporučiti topli obrok, naručiti rukavice, pripremiti plakate i  obavijestiti građanstvo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 2 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Ovlašteni predstavnik stanara Čandekove kbr. 8 uputio je zahtjev za uređenje zelene površine 
zapadno od njihove zgrade te pritužbu na vlasnike pasa koji nesmetano dolaze u dječji park u 
Čandekovoj ulici. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev uputiti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 
 

AD – 2 – 2  
Zaprimljen je zahtjev da se preispita vlasništvo i mogućnosti korištenja površine na kojoj je 



nedavno postavljena prepreka na lokaciji: Vrh Seline kod kbr. 4,  na parceli kat. čet 3045/1 k.o. 
Zamet. Stanari tvrde da se u Posjedovnom listu parcela vodi kao Javno dobro, putovi i vode, 
Rijeka i koristi se kao cesta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev uputiti Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam,  ekologiju i gospodarenje zemljištem.  

 
AD – 2 – 3   
Zaprimljena je pritužba na divlji deponij u Ulici Plase kod kbr. 6/3. Od 2006. godine na platou je 
postavljena rampa i uz velike napore prostor se održavao urednim i ugodnim za boravak djece i 
odraslih. Prilikom izvođenja radova na izgradnji i sanaciji vodovodnog i kanalizacijskog sustava 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dozvolio je izvođačima radova da koriste zemljište za 
odlaganje građevinskog materijala za vrijeme trajanja radova uz uvjet da se isto održava. Radovi 
su odavno završeni, građevinski materijal nije uklonjen, rampa i prepreke nisu postavljene i 
površina nije vraćena u prvobitno stanje.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev proslijediti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 

 
AD – 2 – 4 
Rumat - upravitelj zgrada Bribirska kbr. 7 i 9 proslijedio je zahtjev za betoniranje i asfaltiranje 
javne površine ispred navedenih ulaza stambenih zgrada. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev će uvrstiti na listu komunalnih 
prioriteta za 2018. godinu.  

 
AD – 3 – RAZNO 
AD – 3 – 1  
TD Rijeka promet uputilo je obavijest da je nakon ugovorenih i realiziranih radova sukladno planu 
prioriteta za 2016. godinu evidentiran ostatak sredstava u ukupnom iznosu od 5.191,00 kn sa 
PDV-om.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i donijelo odluku da se preostala sredstva 
usmjere na saniranje rupa i asfaltiranje prolaza u Bakarskoj ulici kod kbr. 6 
uključivši sanaciju gornjih stepenica pokraj ulaza u zgradu.  

 
AD – 3 – 2  
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputit će 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 3. do 21. travnja 2017. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije) za 2018. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2018. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću 
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  

 
AD – 3 – 3  
Na 29. sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je amandman Kluba članova vijeća HDZ koji su tražili 
da se iz proračuna povećaju sredstava za realizaciju kulturnih događanja u cilju poticanja građana 
na sudjelovanje u kulturno umjetničkom aktivnostima na području mjesnih odbora. Vijeća mjesnih 
odbora dobila su mogućnost da predlože dodatne programe kulturnih događanja koji će se 
financirati u iznosu od 24.000,00 kn, pored prethodnih usvojenih 26.000,00 kn.  
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Tajnica MO pripremit će prijedlog programa iz 
kulture pod nazivom: Đir po gradu – Upoznajmo svoj grad koji bi se realizirao 
tijekom 2017. godine u suradnji s povjesničarom umjetnosti Theodorom de 
Canziani. Ovim programom Vijeće MO želi pridonijeti svoj obol izboru grada  Rijeke 
– Europskom prijestolnicom kulture 2020. 

 
AD – 3 – 4  
Tajnica MO podsjetila je vijećnike da je za srijedu, 29. ožujka u 17 sati organizirana posjeta 
Trsatu, kaštelu i Crkvi Gospe Trsatske uz stručno vodstvo, a u sklopu obilježavanja Dana MO. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Jadranka Žikić 

Sjednica je završila u 19 i 50 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


