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ZAPISNIK 
SA 4. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 
4. sjednica VMO Podmurvice održana je 26. veljače 2015. (četvrtak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO  
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Podmurvice održane 27. siječanj 2015. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost – Kreativna radionica 
2. Programska aktivnost – Dani MO 
3. Mobilna reciklažna dvorišta u Rijeci 
4. Prijedlog projekta – Park za odmor u Bribirskoj ulici 
5. Prijedlog projekta – Park za istrčavanje pasa u Ulici Plase 
6. Komunalna problematika 
7. Razno  

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić upoznala je vijećnike o programskoj aktivnosti – kreativna 
radionica. 
 
Zaključak: 

• Kreativne radionice održat će se u utorak, 17. i 24. ožujka 2015. godine s početkom 
u 16 sati. Izrađivat će se prigodni uskršnji nakit raznim tehnikama. 

 
AD – 2  
Za programsku aktivnost – Dani MO predviđeno je nekoliko događanja, a isto će se odvijati, 17, 
19. i 24. ožujka 2015. godine. 17. i 24. ožujka u sklopu Dana MO odradit će se dvije kreativne 
radionice. 19. ožujka na blagdan Sv. Josipa od 9 do 11 sati u prostorijama Mjesnog odbora 
organizirat će se akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. U 14 sati na gradskom groblju 
Drenova, na spomenik u Aleji branitelja položit će se cvijeće i zapaliti svijeća, te u 16 sati na 
spomenik u Vukovarskoj ulici. U 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora održat će se predavanje 



o Ljekovitom bilju naših krajeva, a predavač je dr. sc. Siniša Švast, mr. pharm.  spec. kliničke 
farmakologije i toxikologije. Nakon predavanja bit će prigodno druženje sa građanima.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3  
Predsjednica je upoznala vijećnike sa informacijom da će KD Čistoća postaviti na nekoliko 
lokacija u određenom vremenskom razdoblju mobilna reciklažna dvorišta i to: samostalno 
mobilno reciklažno dvorište, te mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 4   
OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti dostavila je prijedlog 
projekta za uređenje zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9, te je nakon 
rasprave donijet  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te se u načelu slažu sa prijedlogom uz 
napomenu da se prihvate slijedeće primjedbe:  

- uz sjeverni rub parka na uzvišenom centralnom mjestu postaviti samo 
- samostojeću slavinu bez višenamjenskog a.b. stola (ne dolazi u obzir betonski 

multifunkcionalni stola koji može služiti za roštilj ili piknik) 
- na jednoj od smještenih garnitura za sjedenje na stolu iscrtati šahovsku ploču  
- postaviti dva znaka zabrane za pse (na južnom i sjevernom ulazu u park) 
- postaviti dva koša za otpatke (na južnom i sjevernom ulazu u park) 
- uz cijeli rub parka posaditi zimzeleno drveće (lovor višnjik ili sl.) zbog održavanja, 

a kako bi izbjegli u jesen veliku količinu lišća. 
 
AD – 5  
OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti dostavila je prijedlog 
projekta za uređenje površine za kućne ljubimce – pse, u Ulici Plase kod kućnog broj 6/3, te je 
nakon rasprave donijet  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te se u načelu slažu sa prijedlogom uz 
napomenu da se prihvate slijedeće primjedbe:  

- park od Ulice Plase pomaknuti za 1,5 do 2 metara radi eventualnog prolaska 
pješaka (nogostup) ili proširenja ceste 

- površinu odnosno podlogu jednim dijelom ostaviti travnatu, a većim dijelom 
postaviti tucanik ili neki drugi specijalni materijal, jer se trava jako uništava 

- košaricu za pseći izmet postaviti samo kod ulaza-izlaza 
- nije potrebno postaviti tematsku skulpturu, prostor iskoristiti za spravu za 

rekreativni trening 
 
AD – 6 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA  
AD – 6 – 1   
Stanari Čandekove kbr. 8 proslijedili su zahtjev da se sa istočne strane zgrade uz plato postavi 
zaštitna ograda ili zid. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti TD Rijeka promet zahtjev, da se u 
nastavku postojeće metalne ograde, postavi zaštitna ograda. 

 
AD – 6 – 2   
Čandekova ulica od raskršća sa Ulicom Branka Blečića (Ustanova za hitnu pomoć)  sve do 
raskršća sa Ulicom Vinka Benca (benzinska pumpa Ina), te Vukovarska ulica od kućnog broja 60 



do raskršća sa Ulicom Antuna Barca u vrlo su lošem stanju, puno rupa, izbočina i ulegnuća. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu. 
 

AD – 6 – 3   
Površina koja se nalazi između potpornog zida dječjeg vrtića u Cavtatskoj 4 (kod joga) i 
parkirališta u Čandekovoj ulici 8 svakodnevno koriste vlasnici pasa, te je puna psećeg izmeta i 
onečišćena svakakvim otpadom. Istu bi trebalo urediti dječjim spravama za djecu od 7 do 15 
godinu, te treba ispitati vlasništvo površine, te planove prema GUP-u. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev OGU za 
urbanizam da se ispita vlasništvo površine. 

 
AD – 7 – RAZNO   
 
AD – 7 – 1 – informacija  
U petak, 20. veljače potpisani su ugovori za izgradnju i rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i 
vodovoda u šezdesetak ulica u Rijeci i Kastvu, financiranu putem kredita Europske banke za 
obnovu i razvoj (EBRD). Projekt obuhvaća radove u šezdesetak ulica u Rijeci i Kastvu na 
izgradnji i rekonstrukciji 26 kilometara sanitarne kanalizacije i 13 kilometara vodovodne mreže, 
te radove na gradnji nove kanalizacijske crpne stanice. Riječ je o ulaganjima vrijednim gotovo 
13,5 milijuna eura (bez PDV-a). Ukupan rok realizacije Projekta iznosi 16 mjeseci. Investicijom 
će biti obuhvaćene i neke ulice sa Podmurvica: Lužine, Plase, Hahlić, Vrh Seline. Odabrani 
izvođač radova na ovoj cjelini je zajednica ponuditelja – slovenske tvrtke Kolektor Koling d.o.o. i 
Idrije i Godina d.o.o. iz Kozine, a za pružanje usluge stručnog nadzora Institut IGH d.d. iz 
Zagreba.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 7 – 2 – informacija  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se rampa koja se nalazi u Ulici Plase bivša površina 
betonare urediti, te zaključavati kako bi se zabranio neovlašteni ulaz i odlaganje otpada.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 7 – 3 – informacija  
U utorak, 10. ožujka Čitateljski klub MO Podmurvice imat će svoj prvi sastanak. Voditelj kluba bit 
će volonterka gđa. Branka Šporer iz Ulice Hahlića 27. Istog dana u 18,30 sati bit će prvi 
sastanak za zainteresirane građane za Dramsku sekciju.  
 
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 45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 

 


