
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-20/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30. ožujak 2016. 

 
ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
16. sjednica VMO Podmurvice održana je 30. ožujka 2016. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO  
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Podmurvice održane 24. veljače 2016. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2017. godinu – informacija  
2. Programska aktivnost: Ekološka akcija 
3. Programska aktivnost: Turnir u briškuli 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 
 

 

AD – 1 
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputio je 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 1. do 22. travnja 2016. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije) za 2017. godinu. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2017. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću 
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  

 
AD – 2   
Ekološka akcija održat će se u subotu, 23. travnja ili u slučaju kiše u subotu, 07. svibnja 2016. 
godine od 9 sati, na lokaciji – zelena površina sjeverno od kbr. 8 i 10 u Bribirskoj ulici (budući park 
sa fitness spravama). Tajnica će detalje dogovoriti sa OGU za komunalni sustav i KD Čistoća, te 
GD Crveni križ koji će isporučiti topli obrok, naručiti rukavice, pripremiti plakate i  obavijestiti 
građanstvo. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 



AD – 3  
Za programsku aktivnost – Turnir u briškuli tajnica MO pripremit će plakat i obavijestiti građanstvo. 
Turnir će se održati u prostorijama Mjesnog odbora, u subotu, 14. svibnja s početkom u 9 sati.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 4 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
 
AD – 4 – 1  
Na nekoliko lokacija (E. Randića, Bribirska, Lička, A.M.Viškovića) iscrtani su neprimjereni sadržaji 
i grafiti, koje treba ukloniti. 
 Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  Zahtjev dostaviti Odjelu GU za komunalni 
sustav. 

 
AD 4 – 2  
U  Dubrovačkoj ulici kod kbr. 4 oštećeno je rasvjetno tijelo koje treba zamijeniti. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti TD Energo. 
 

AD 4 – 3  
Zelena površina u dječjem parku u Čandekovoj ulici, parku u Dubrovačkoj ulici i u okolišu mjesnog 
odbora, u Ulici Branimira Markovića i Hahlić  je zapuštena, trava je zaraštena i potrebno je 
košenje. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti KD Čistoća. 
 
AD – 5 – RAZNO  
 
AD – 5 – 1  
Nakon svih ugovorenih i realiziranih poslova prema komunalnim prioritetima za 2015. godinu, TD 
Energo evidentiran je ostatak sredstava u ukupnom iznosu 12.004,47 kn uključivo PDV .  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, te predlaže da se za preostala sredstva u 
ukupnom iznosu od 12.004,47 kn uključivo PDV, postavi jedno rasvjetno tijelo na 
postojećem stupu u Čepićkoj ulici kod kbr. 2-4 , te jedan stup sa rasvjetnim tijelom u 
Ulici Plase kod novog parka za istrčavanje pasa. 

 
AD – 5 – 2 – informacija  
Rijeka je proglašena europskom prijestolnicom kulture 2020. U borbi za ovu prestižnu titulu, u 
drugom krugu natjecanja, nadmašila Pulu, Osijek i Dubrovnik i pokazala da je spremna u idućih 
nekoliko godina, pa i u budućoj perspektivi, razvoj grada temeljiti na najširem području kulture.  
To je prepoznala i ocjenjivačka komisija koja je odlukom upravo Rijeci dala povjerenje da 2020. 
bude hrvatski grad koji će s ponosom nositi naslov kulturne prijestolnice i dokazati da je tu titulu i 
zaslužio. Proglašenje je održano u Muzeju Mimara u Zagrebu. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

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

Sjednica je završila u 18 i 50 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


