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ZAPISNIK 
SA 6. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 
6. sjednica VMO Podmurvice održana je 28. travnja 2015. (utorak) 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 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivan Sviderek, član VMO  

 
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice VMO Podmurvice održane 26. ožujka 2015. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
2. Programska aktivnost – Kreativna radionica 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je vijećnicima na raspravu prijedloge građana i Vijeća za 
usvajanje prijedloga uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
(prioriteti). 
 
Zaključak: 

• Vijeće predlaže sljedeće prijedloge prioriteta za 2016. godinu Odjelu za gradsku 
samoupravu i upravu i Odjelu za komunalni sustav: 

  
- postava rasvjetnih stupova u Ulici Plase južno od kbr. 8 (kod joga) prema Ulici Hahlić kbr. 

11 
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Čepićka (smjer Rijeka – 

prigrad)  
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Čandekova kod Spara (smjer 

Rijeka – prigrad)  
- uređenje i sanacija nogostupa u Ulici Plase prema Ulici Hahlić (nastavak radova) 
- asfaltiranje parkirnog prostora u Ulici Rudolfa Tomšića kbr. 27 (uz sklonište prema 

betonskom stupu) 



- sanacija asfaltne podloge i postavljanje rubnjaka u Ulici Rujevica od kbr. 1 prema kbr. 4 
- sadnja novih sadnica površine: Bribirska između kbr. 16 i 20, sjeverna strana Čandekove 

kbr. 8, na otočićima između ulica: Branimira Markovića kbr. 7 i 9 i Hahlić kbr. 17 i 19, te 
istočna strana Hahlić kbr. 17 (prema potrebi) 

- saniranje i asfaltiranje pješačkog prilaza iz Vukovarske ulice prema Delničkoj ulici  kbr. 1, 
te uređenje stepenica 

- saniranje pješačkog prilaza na južnoj strani zgrade Dubrovačka kbr. 2 
- uređenje podloga ispod klupa u dječjem parku u Dubrovačkoj ulici kbr. 1 
- uređenje parka za odmor u Bribirskoj ulici južno od kbr. 7 i 9 prema idejnom projektu – II 

faza (nastavak radova prema potrebi) 
- uređenje parka za pse u Ulici Plase kod kbr. 6/1 prema idejnom projektu – II faza 

(nastavak radova prema potrebi) 
- uređenje parka u Čandekovoj ulici – izgradnja staze koja spaja zapadni ulaz sa platoom 

gdje se nalaze dječje sprave, te postava dviju klupa uz stazu (nastavak radova prema 
idejnom projektu) 

- uređenje zelene površine i postava dviju klupa u Čandekovoj ulici zapadno od kbr. 8 
- uređenje zelene površine i postava tri klupa u Ulici Hahlić istočno od kbr. 17 
- idejni projekt  i uređenje zelene površine u rekreacijski park sa fitness spravama na 

otočićima između ulica: Bribirska kbr. 8 i 10 sa sjeverne strane i Ulice Frane Mladenića 
kbr.  5 i 7 sa južne strane  

- idejni projekt i uređenje površine za igru djece od 7 do 15 godina između Čandekove 
ulice sjeverno od kbr. 8 i Cavtatske ulice južno od kbr. 4  

- sanacija prilaza u Bakarskoj ulici prema kbr. 6 i 6/1 
- idejni projekt i izgradnja privremenog parkirališta i eko otoka u Bakarskoj ulici između kbr. 

2 i 4 
- sanacija potpornog zida i podizanje visine kape u Čandekovoj ulici kod kbr. 2 sa sjeverne 

strane zgrade 
 
AD – 2  
Za programsku aktivnost – Kreativna radionica dogovoren je termin utorak 19. svibanj u 15 sati, 
a ukrašavat će se tehnikom oslikavanja, decoupage i sl. na crijepovima, ciglama,...   
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1   
Iako je izdano rješenje u srpnju 2014. godine da se u roku od 90 dana ukloni privremeni objekt 
koji se nalazi u Ulici Emilija Randića južno od kbr. 1, isto nije učinjeno. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti požurnicu Ministarstvu 
graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za inspekcijske poslove područne 
jedinice u Rijeci, te na znanje Odjelu gradske uprave za razvoj, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
  

AD – 3 – 2    
Stepenice koje se nalaze sa južne strane Ulice Andre Benussi kbr. 2 i 4 i vode prema Bribirskoj 
ulici su prljave, pune lišća i obrasle trave. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i KD Čistoća nalog da se očiste.  
 

AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1    
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je Idejno rješenje – prijedlog prostornog 
rješenja za uređenje površine za kućne ljubimce – pse u Ulici Plase 
 



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te se u potpunosti slažu sa idejnim 

rješenjem. 
 
AD – 4 – 2 – informacija  
Predsjednica Vijeća MO obavijestila je vijećnike da je uspješno odrađena ekološka akcija u 
Učeničkom domu Podmurvice, u petak, 17. travnja. 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 4 – 3 – informacija  
Grad Rijeka, Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Rijeke i Savez antifašističkih 
boraca i antifašista Primorsko-goranske županije pozivaju na svečanu akademiju povodom 
obilježavanja 70. obljetnice oslobođenja Rijeka od fašizma u ponedjeljak, 04. svibnja 2015. 
godine u Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanoj akademiji prisustvovat će gđa. 
Jadranka Žikić, predsjednica Vijeća MO. 

 
 

 
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. 
 

 


