
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-20/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30. kolovoz 2016. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
20. sjednica VMO Podmurvice održana je 30. kolovoza 2016. (utorak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

- Aleksandar Merle, član VMO 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO  

 
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Podmurvice održane 20. lipnja 2016. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila zamjenice predsjednice VMO Marija Prtenjača i predložila slijedeći dnevni red 
kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Sigurnost pješačkog prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod kbr. 
130 

2. Prijedlog uređenja dječjeg parka u Ulici Vlatke Babić 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, dostavili su odgovor 
na upit o sigurnosti pješačkog prometa na pješačkom prijelazu u Vukovarskoj ulici kod kbr. 130, a 
nakon zajedničkog obilaska terena. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti Policijskoj upravi PGŽ Rijeka, Službi 
za sigurnost cestovnog prometa, zahtjev da se postavi kamera za mjerenje brzine. 

 
AD – 2  
Vijeće MO naknadno je zaprimilo zahtjev za uređenje dječjeg parka u Ulici Vlatke Babić, koje se 
nalazi između stambenih zgrada.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev za dopunu prijedloga 
komunalnog prioriteta za 2017. godinu Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.  



AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Vijeće je zaprimilo zahtjev da se na raskršću ulica: Vukovarska i Antuna Barca na semaforu koji 
skreće prema zaobilaznici postavi dodatna strelica kako bi se smanjile gužve.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 3 – 2  
U Vukovarskoj ulici kod kbr. 106, nadalje kod pekare Marko i u Bribirskoj ulici kod kbr. 5 i 7 ne 
rade rasvjetna tijela. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Poslati obavijest TD Energo. 
 
AD – 3 – 3   
Na području Podmurvica na mnogim se mjestima nešto radi ili su radovi započeli, a nisu se priveli 
kraju, itd. Potrebno je obići teren, pregledati stanje završenih radova, započetih i ostalo, a prema 
potrebi zatražiti sastanak na terenu sa izvođačima.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 4  – RAZNO 
AD – 4 – 1 – informacija 
U ponedjeljak, 05. rujna 2016. godine započinje nova školska godina, pa će Policijska uprava 
provoditi kontrolu pješačkih prijelaza pokraj osnovnih škola, a vozačima kao upozorenje da voze 
opreznije.  
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Zam. predsjednice Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Marija Prtenjača 

Sjednica je završila u 18 i 30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


