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ZAPISNIK 

SA 38. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
38. sjednica VMO Podmurvice održana je 24. svibnja 2018. (četvrtak) s početkom u 17,30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice VMO Podmurvice održane 26. travnja 2018. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Prijedloga komunalnih prioriteta za 2019. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

AD – 1 
Temeljem poziva građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i 
udrugama građana da se u sjedištima mjesnih odbora zaprimaju prijedlozi za uređenje i 
održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2019. godinu Vijeću MO 
Podmurvice pristigli su zahtjevi i prijedlozi. Temeljem pristiglih prijedloga građana i prijedloga 
vijećnika MO Podmurvice sastavljena je lista Prijedloga prioriteta za 2019. godinu koja se predaje 
nadležnom Komunalnom sustavu. 
 
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 – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
U parku za pse u Ulici Plase, sprave su oštećene te ih je potrebno sanirati i osvježiti 
 
Zaključak: 

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

 
 



AD – 2 – 2  
U Bribirskoj ulici južno od kbr. 5 na zelenoj površini nalazi se murva koju je potrebno ukloniti ili 
podrezati grane.  
 
Zaključak: 

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

AD – 2 – 3  
Vijeću MO upućen je upit po čijem je nalogu napravljen preraspored parkirnih mjesta u Ulici Branka 
Blečića ispod spomenika. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i 
gradnje, na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te članka 4. Odluke o 
uređenju prometa na području Grada Rijeke povodom zahtjeva TD Rijeka promet d.d. Rijeka u 
predmetu određivanje parkirališnih površina i načina parkiranja izdala je Odobrenje za obilježavanje 
uzdužnog parkirnog mjesta u Ulici Branka Blečić, a sve u cilju normalnog prometovanja vozila 
ulicom i oslobađanjem kolnog ulaza Učeničkog doma Podmurvice od parkirnih vozila. Novim 
prometnim rješenjem napravljenim nakon očevida na licu mjesta od strane službene osobe 
utvrđeno je da će se njegovom realizacijom povećati sigurnost odvijanja prometa. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Predsjednica Vijeća MO pozvana je da prisustvuje svečanoj akademiji u prigodi Blagdana svetog 
Vida i Dana grada Rijeke koja će se održati u srijedu, 13. lipnja 2018. godine u HNK Ivana pl. Zajca. 
Ovogodišnjim laureatima na Svečanoj akademiji bit će uručena javna priznanja Grada Rijeke. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 3 – 2  
U četvrtak, 14. lipnja u 18 sati održat će se slijedeća šetnja gradom, a planirana je edukativna 
šetnja starim gradom. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

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

Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


