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ZAPISNIK 

SA 36. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
36. sjednica VMO Podmurvice održana je 15. ožujka 2018. (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 35. sjednice VMO Podmurvice održane 30. siječnja 2018. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost Vijeća MO – Dani MO 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1 
U utorak, 03. travnja održat će se kreativna radionica za djecu (DV Podmurvice), a u srijedu, 04. 
travnja kreativna radionica za odrasle. U subotu, 07. travnja održat će se turnir u briškuli i trešeti. 
Ponedjeljak, 09. travnja u jutarnjim satima provest će se besplatna akcija mjerenja krvnog tlaka i 
šećera u krvi, a u popodnevnim satima predavanje na temu: Autoimune bolesti. U srijedu, 11. 
travnja odati će se počast u Aleji branitelja na Gradskom groblju Drenova i kod spomenika palim 
borcima u Vukovarskoj ulici. Obilježavanje Dana MO završit će se u srijedu Izložbom slika 
umjetnika amatera Tihomira Guljaš i recitacijama pjesnika Ivana Rudanović te druženjem s 
građanima. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
    
AD – 2  - KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Stepenice koje vode iz Dubrovačke ulice prema Čandekovoj južno od kbr. 2 i kod kbr. 4 koje vode 
prema Cavtatskoj ulici su oštećene te je potrebna sanacija pojedinih gazišta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.  
 
 



AD – 2 – 2  
Stanari Bribirske ulice kbr. 3 i Emilija Randića kbr. 2 traže uklanjanje i orezivanje stabala.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 3  
Stanari Ulice Plase kbr. 19 i 21 dostavili su zahtjev za sanaciju kolnika i uređenje platoa za 
spremnike za komunalni otpad.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet.  

 
AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputit će 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 3. do 23. travnja 2018. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije) za 2019. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2019. godinu koji će po njihovom usvajanju na Gradskom vijeću 
činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  

 
AD – 3 – 2  
U subotu, 24. ožujka u sklopu programske aktivnosti iz kulture Vijeća MO Banderovo, upoznajmo 
svoj grad „Volim Rijeku“ organizirat će se šetnja ex Industrijskom ulicom današnjom Ulicom 
Milutina Barača. Okupljanje je u 9,30 sati kod spomenika na Mlaki. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3 – 3 – INFORMACIJA 
U dječjem parku u Dubrovačkoj ulici u tijeku su radovi na postavljanju dječje sprave – njihalica na 
oprugu i stolne garniture te dodavanje sitne rizle. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednica Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Jadranka Žikić 

Sjednica je završila u 19,50 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


