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ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 
5. sjednica VMO Podmurvice održana je 26. ožujka 2015. (četvrtak) s početkom u 18 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 4. sjednice VMO Podmurvice održane 26. veljača 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 – Eko akcija 
2. Programska aktivnost – Turnir u boćanju 
3. Sportski susreti mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida 
4. Komunalna problematika 
5. Razno  

 
 

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

• Ekološka akcija održat će se u subotu, 25. travnja 2015. godine s početkom u 9 
sati. U slučaju lošeg vremena – kiše, odgodit će se za subotu, 09. svibnja. Uređivat 
će se zelena površina koja se nalazi između Bribirske ulice kbr. 3, 8 i 10, te Ulice 
Frane Mladenića južno od kbr. 5 i 7.  
 

AD – 2  
Za programsku aktivnost – Turnir u boćanju predsjednica Vijeća obavijestila je da  je razgovarala 
sa g. Gojkovićem zadužen za sportske aktivnosti Mjesnog odbora. Informirao ju je da 18. travnja 
počinje boćarima liga, te da su jogovi zauzeti i najbolje je da se turnir prebaci za mjesec rujan.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Turnir u boćanju održat će se 12. rujna 2015. 



AD – 3  
I ove godine Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizirat 
će sportske susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – 
zaštitnika našeg grada. Predviđen termin odvijanja sportskih igra je 31.svibanj 2015. (nedjelja) 
na sportskim terenima ŠD Zamet i BK Zamet, kad će se održati discipline: kartanje, boćanje i 
potezanje konopa. Na igralištu Delta na Brajdici održatće se turnir u malom nogometu kojeg 
organiziraju mjesni odbori: Luka, Centar-Sušak i Školjić (29, 30. i 31. svibnja). Sastanak 
koordinatora za sport održat će se u srijedu 01. travnja u 14 sati u Trpimirovoj ulici, na polukatu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Jadranka Žikić zadužena je da prisustvuje 
sastanku i pripremi spisak igrača koji će zastupati MO Podmurvice. 
  

AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1    
U Ulici Branimira Markovića neposredno prije rotora nalazi se pješački prijelaz koji je vrlo 
nepregledan i opasan za prijelaz ceste.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti TD Rijeka promet zahtjev, da se 
izmjesti pješački prijelaz za 5 do 6 metara, a koji će povezivati stepenice koje izlaze 
iz Čepićke ulice s jedne strane i stepenice koje vode prema dječjem parku s druge 
strane. 

 
AD – 4 – 2   
Ulicama: Plase, Hahlić, Bakarskom i Bribirskom vozači se kreću neprilagođenom brzinom, pa je 
potrebno postaviti prometni znak sa ograničenjem brzine od 40/h. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu da 
postave prometni znak ograničenja brzine. 

 
AD – 5 – RAZNO   
AD – 5 – 1 – informacija  
Odbor za mjesnu samoupravu uputio je dopis sa prijedlogom održavanja pojedinih tematskih 
sjednica i u sjedištima vijeća mjesnih odbora i to za pojedine grupacije mjesnih odbora 
grupiranih po teritorijalnom principu i sa sličnom problematikom. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te podupiru nastojanje da se uspostavi 
suradnja s mjesnim odborima. Suradnja s Gradskim vijećem i njegovim tijelima 
može samo pomoći u rješavanju problema kojih ima na području svakog mjesnog 
odbora. 

 
AD – 5 – 2 – informacija  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da će se u ponedjeljak 13. travnja održati prezentacija 
pojedinih Odijela, komunalnih službi i društava u Gradskoj vijećnici gdje će prisustvovati 
predsjednici Vijeća MO.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 5 – 3 – informacija  
Od 01. do 20. travnja 2015. godine raspisat će se javni poziv za prijedlog komunalnih prioriteta 
za 2016. godinu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 



AD – 5 – 4 – informacija  
Predsjednica je izvijestila članove da je u utorak, 24. ožujka održan sastanak sa KD Čistoća, a 
vezano za postavu zaštite i osiguranja posuda za komunalni otpad i spremnika za primarni  
selektivni otpad, lokacija postavljanje, te održavanje istih. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 5 – 5 – informacija 
Predsjednica je izvijestila članove da je u ponedjeljak, 16. ožujka održan sastanak sa Učeničkim 
domom Podmurvice, vezano za planirani projekt – "Obogatimo Multisenzorički vrt" (u sklopu 
natječaja "Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici"), a čiju su lokaciju vijećnici posjetili 
19. ožujka. Cilj ove građanske akcije je preurediti dio zelene površine u okolišu Učeničkom doma 
"Podmurvice" Rijeka za multisenzorna iskustva u prirodi, oblikovanjem vrta za slobodno 
korištenje članovima Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke, učenicima, studentima i 
zaposlenicima Doma, te građanima Rijeke za provođenje slobodnog vremena, sudjelovanje u 
hortikulturalnim i nehortikulturalnim aktivnostima. Osobe s invaliditetom kroz takvu suradnju 
jačaju u socijalnom, kognitivnom, fizičkom i psihološkom aspektu, a učenici i studenti, kao i 
građani postaju senzibilniji za probleme ove skupine. 
Ekološka akcija u okolišu Doma održat će se u petak, 17. travnja 2015. godine od 9,30 sati. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Mjesni odbor Podmurvice pridružit će se 
ovom projektu. Predviđeni iznos od 900,00 kuna iz programske aktivnosti – 
ekološka akcija, poklonit će se Učeničkom domu Podmurvice za kupovinu sadnica. 
 

AD – 5 – 6 – informacija 
U razdoblju od 27. ožujka do 12. svibnja 2015. godine odvijat će se radovi na izradi prekopa 
Ulice Franje Čandeka kod OŠ Turnić radi izrade kabelske kanalizacije 110 KV elektro instalacije 
i pratećih građevinskih radova. Za potrebe izvođenja radova promet će se odvijati naizmjenično 
jednom prometnom trakom sve prema postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji. Radovi 
će se odvijati radnim danima od ponedjeljka do subote od 7 do 17 sati.  
 
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 30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 

 


