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ZAPISNIK 
SA 22. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
22. sjednica VMO Podmurvice održana je 25. listopada 2016. (utorak) s početkom u 17 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 21. sjednice VMO Podmurvice održane 28. rujna 2016. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Prijedloga programske aktivnosti Vijeća MO za 2017. godinu 
2. Javni poziv za predlaganje projekta Riječki program lokalnog partnerstva za 2017. 

godinu 
3. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta 

caffe bar Pjer 
4. Zahtjev za suradnju DV Rijeka, CPO Turnić, PPO Zvonimir Cviić 
5. Programska aktivnost: Doček Svetog Nikole 
6. Komunalna problematika 
7. Razno 
 

 

AD – 1 
Tajnica MO pripremila je 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, a 
predsjednica Vijeća Jadranka Žikić dala je na glasanje. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je usvojilo prijedlog Programa rada za 2017. godinu.  
 

AD – 2  
Tajnica MO informirala je vijećnike da će 02. studenog biti raspisan natječaj za prijavu prijedloga 
projekta za "Riječki program lokalnog partnerstva" za 2017. godinu. Program lokalnog partnerstva 
podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, građevnog materijala, sadnica, zemlje te 
troškove korištenja građevinskih strojeva odnosno usluge izvođenja radova u iznosu od 30.000,00 



kn po projektu. Prijave se predaju najkasnije do 30. studenog 2016. godine. Udruga za razvoj 
civilnog društva SMART pružat će zainteresiranim prijaviteljima potporu u fazi razrade ideja i 
pisanja prijedloga projekta te će 15. studenog 2016. godine održat radionicu "Pisanje prijedloga 
projekta za natječaja u okviru Riječkoga programa lokalnog partnerstva". 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3  
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 petak, 04. 
studeni radi održavanja brucošijade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
 
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 ne bude pritužbi građana. 

 
AD – 4  
Dječji vrtić Rijeka, CPO Turnić, PPO Zvonimir Cviić dostavilo je obavijest o prijavljivanju na 
natječaj Riječkog programa lokalnog partnerstva te očekuju da ih podržimo u angažiranosti u 
projektu na uređenju vrtićkog dvorišta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te su suglasni da ih se podrži u projektu. 
 
AD – 5  
Programska aktivnost Doček Svetog Nikole organizirat će se u subotu 3. prosinca 2015. godine s 
početkom u 11 sati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Program će pripremiti glazbeno 
scenska udruga Ri stars, a lik svetog Nikole odglumit će član Pehinarskih feštara. Roditelji će 
participirati za realizaciju programa sa 20,00 kn po djetetu. Prijave za upis predškolske djece vršit 
će se u Mjesnom odboru ponedjeljak, utorak i srijeda od 9 do 12 o od 14 do 16 sati do zaključno 
23. studenog 2016. godine. 
Druženje s građanima upriličit će se u utorak, 20. prosinca u 18 sati u prostorijama Mjesnog 
odbora. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 6 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 6 – 1  
Stanari zgrade u Ulici Emilija Randića kućni broj 10 dostavili su prijedlog za izmještaj spremnika 
za komunalni otpad. Kako se nalaze na kolniku i nisu osigurane u pitanju je sigurnost pješaka i 
vozila pa je iste potrebno premjestiti na drugu lokaciju. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti KD Čistoća zahtjev.  
 

AD – 6 – 2  
Stanar Ulice Emilija Randića kućni broj 10 uputio je prijedlog za bolju organiziranost parkiranja na 
površini kod kućnog broja 2 i 4. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Prijedlog podržavaju, ali obzirom da je rok za 
dostavu prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. godinu istekao isto će se 
predložiti za 2018. godinu. 

 
AD – 6 – 3  
U Vukovarskoj ulici između kućnog broja 96 i 106 te u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2 ne 
rade rasvjetna tijela.  



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Energo. 
 
AD – 6 – 4  
Radovi na projektu uređenja zelene površine u park za odmor u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 7 
i 9 ne idu željenim tokom, usporeni su i danima nema izvođača radova na lokaciji. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav.  

 
AD – 6 – 5  
Nakon završenih radova KD Vodovod i kanalizacija na izmjeni vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u 
ulicama: Plase i Vrh Seline prometni znakovi nisu vraćeni na mjesto te nije sve vraćeno u 
prvobitno stanje.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dogovoriti zajednički obilazak terena i 
evidentirati nedostatke.  

 
AD – 7 – RAZNO 
AD – 7 – 1  
Na današnji dan predsjednica Vijeća Jadranka Žikić, Aleksandar Merle, Ivan Sviderek i tajnica MO 
prisustvovali su sastanku u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kako bi se upoznali sa 
projektom izgradnje trgovačkog centra te prometnim rješenjem za vrijeme gradnje i rekonstrukcija 
raskrižja na državnoj cesti D427 – čvor Rujevica. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 7 – 2   
U petak, 18. studenog obilježava se dan pada Vukovara te će se Vijeće sastati u Vukovarskoj 
ulici kod grafita u 16,30 sati kako bi odali počast svim stradalnicima domovinskog rata. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 7 – 3  
Učenički dom Podmurvice poziva 5. prosinca u 10 sati na svečano otvorenje Multisenzoričkog vrta 
koji je nastao u suradnji s profesorom krajobrazne arhitekture Sveučilišta Washington, Danielom 
Winterbottomom te njegovim studentima. Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeka, a u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci, KD 
Čistoćom, Udrugom slijepih Primorsko-goranske županije, Društvom tjelesnih invalida Grada 
Rijeke, Dječjim vrtićom Podmurvice i Mjesnim odborom Podmurvice, nastao je poticajan prostor 
za rekreaciju, relaksaciju i rehabilitaciju svih građana grada Rijeke, kao i naših učenika i 
djelatnika, a posebice pripadnika socijalno isključenih skupina.  
 
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. 

 


