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ZAPISNIK 
SA 21. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
21. sjednica VMO Podmurvice održana je 28. rujna 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 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Podmurvice održane 30. kolovoza 2016. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programska aktivnost Vijeća MO za 2017. godinu  
2. Poziv Udruge Smart za prijavu za sudjelovanje u pilot programu pružanja podrške 

radu i razvoju mjesnog odbora 
3. Realizacija plana prioriteta za 2016. godinu – ostatak sredstava (TD Rijeka promet) 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je na raspravu prijedlog Programskih aktivnosti mjesnog 
odbora Podmurvice za 2017. godinu financiranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna, te ostalih 
Odjela gradske uprave. Predloženi su slijedeći programi: Kreativne radionice, Dani MO, Ekološka 
akcija, Turnir u briškuli i trešeti, Doček Svetog Nikole. Planira se realizirati programe iz područja 
zdravstva: organizacija akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, predavanje o zdravlju, praćenje 
aktivnosti Dobrovoljnih darivatelja krvi te aktivno uključivanje u akcije Crvenog križa.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je usvojilo prijedlog Programa rada za 2017. godinu.  
 

AD – 2  
Udruga Smart poziva na prijavu za sudjelovanje u pilot programu pružanja podrške radu i razvoju 
jednog mjesnog odbora na području Grada Rijeke. Koristeći svoje dugogodišnje iskustvo rada s 
građanima u području razvoja lokalnih zajednica s posebnim naglaskom na razvoj volonterstva i 
rada s volonterima, direktan rad s udrugama, pripremi i provedbi natječaja i provođenju različitih 



projekata udruga SMART će, u suradnji s Direkcijom za mjesnu samoupravu pružiti mogućnost 
jednom mjesnom odboru, koji za to iskaže interes, kontinuirane podrške i konzultacija tijekom 
jedne godine rada s ciljem stvaranja modela za unaprjeđenje rada mjesnih odbora na području 
grada Rijeke.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, ali nisu zainteresirani za suradnju.  
 

AD – 3  
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 24.585,63 kn sa 
PDV-om.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i donijelo odluku da se preostala sredstva 
usmjere na uređenje neasfaltiranih površina uz ulice: Hahlić kod kućnog broja 10 i 
Plase južno od kućnog broja 8.  

 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
U Bribirskoj ulici kod kućnog broja 7, na površini budućeg parka za odmor radovi su usporeni, a u 
ljetnim mjesecima se ništa nije napravilo pa građani sa pravom negoduju.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev izvođaču radova Parkovi 
plus. 

 
AD – 4 – 2  
U Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2 već nekoliko mjeseci parkirano je vozilo-kombi marke 
Peugeot čije su registarske tablice istekle. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji komunalno redarstvo. 

 
AD – 4 – 3   
U Ulici Frane Mladenića kod kućnih brojeva 1 i 3 na istočnoj strani zgrade nalaze se spremnici za 
komunalni otpad koji su dotrajali, oštećeni i ne mogu se zatvoriti pa se širi neugodan miris, 
galebovi razvlače smeće, a okolo se skupljaju štakori. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća da zamjene 
spremnike.  
 

AD – 5  – RAZNO 
AD – 5 – 1  
Park za istrčavanje pasa u Ulici Plase jako je posjećen i građani su zadovoljni, ali ukazali su na 
nedostatak koji im je pričinjavao probleme u ljetnim mjesecima kada je bilo izuzetno toplo, a to je 
nedostatak vode. Osim toga u razgovoru sa KD Čistoća nedostatak vode u parku i njima 
pričinjava problem zbog održavanja zelene površine. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te je slijedom toga donijeta odluka da se 
dostavi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dodatni prijedlog komunalnog 
prioriteta za 2017. godinu – postavljanje vode prema projektu. 

 
AD – 5 – 2  
Trgovačko društvo Pikl d.o.o. kao vlasnik ugostiteljskog objekta caffe bar „Pjer“ zatražilo je od 
Odjela gradske uprave za poduzetništvo produženje radnog vremena do 02.00 sata za dane 29. 
listopada (subota) i 31. listopada (ponedjeljak) zbog proslave godišnjice caffe bara i održavanje 



Halloween party-a. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i suglasni su sa produženjem radnog vremena, 
ali uz napomenu da se pridržavaju dogovorenog radnog vremena, da se ne remeti 
javni red i mir te ukoliko bude bilo pritužbi građana u buduće se neće davati 
suglasnost. 

 
AD – 5 – 3  
Tajnica je obavijestila vijećnike da je stigao odgovor na primjedbe, Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju, 
vezano za Urbanistički plan uređenja sportskog područja Rujevica.  
Zaključkom Gradonačelnika od 24. kolovoza 2016. godine prihvaćeno je Izvješće o javnoj raspravi 
u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica. Primjedbe 
Vijeća se djelomično prihvaćaju, a odgovor je arhiviran pod Ur.brojem: 2170/01-01-10-16-72. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 4  
Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke organizirali su prigodan program kojim su obilježili 
Svjetski dan turizma i završetak akcije „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“. U sklopu programa 
dodijeljene su nagrade i priznanja mjesnim odborima za provedene ekološke akcije i akcije 
„Biramo najuređenije okućnice, balkon i prozor“. Mjesni odbor Podmurvice dobilo je priznanje za 
organizaciju ekološke akcije. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 5  
Učenički dom Podmurvice organizirao je sastanak za nastavak suradnje na projektu 
Multisenzorički vrt. Nakon održanog sastanka studenti iz Amerike sa mentorom prof. Daniel 
Winterbottom krajobraznim arhitektom dobili su zadatak da pripreme idejni projekt i rješenje 
prema prijedlozima i potrebama učenika i djelatnika Doma, djece iz DV Podmurvice, Udruge 
slijepih, Udruge invalidnih osoba i građana sa područja Mjesnog odbora Podmurvice. Svoj rad 
prezentirat će u petak, 14. listopada 2016. godine. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 6 
Naša sugrađanka, volonterka i suradnica Snježana Segnan priprema prvu samostalnu izložbu 
slika i heklanog nakita te je zamolila da je Vijeće MO podrži u realizaciji. Izložba će se održati u 
prostorijama Mjesnog odbora u petak i subotu, 14. i 15. listopada 2016. godine od 18 do 21 sat. 
 
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 30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


