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ZAPISNIK 

SA 41. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
41. sjednica VMO Podmurvice održana je 09. listopada 2018. (utorak) 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 40. sjednice VMO Podmurvice održane 05. rujna 2018. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o realizaciji sredstava za komunalne prioritete za 2017. godinu 
2. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2019. godinu 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

 
AD – 1 
Vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete 
na području MO Podmurvice u 2017. godini usvojeno na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 12. 
srpnja 2018. godine.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Izvješće o izvršenju plana raspodjele sredstava 
za komunalne prioritete na području MO Podmurvice u 2017. godini nalazi se na web 
stranici mjesnog odbora.  

    
AD – 2  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić nazočnim vijećnicima dala je na raspravu prijedlog prioriteta MO 
Podmurvice za 2019. godinu nakon obrade stručnih službi – Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav, TD Rijeka prometa d.d. Rijeka i KD Energo. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je prihvatilo Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 494.000,00 kuna prema 
sljedećem redoslijedu:  

 



1 Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase od kućnog broja 11 prema jogu 19.000,00 

2 Proširenje javne rasvjete u fitness parku u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 10 35.000,00 

3 Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1 14.000,00 

4 
Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Andree Benussia kod kućnog 
broja 2 

14.000,00 

5 Proširenje javne rasvjete u Ulici Emilija Randića kod kućnog broja 9 3.000,00 

6 
Proširenje javne rasvjete od Bakarske ulice kod kućnog broja 32 do Ulice Rudolfa 
Tomšića kod kućnog broja 29                                             

47.000,00 

7 Uređenje ograđene zelene površine u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 120 16.000,00 

8 
Postava klupe za sjedenje u ograđenoj zelenoj površini u Vukovarskoj ulici istočno 
od kućnog broja 120  

5.000,00 

9 
Sanacija asfalta  i uređenje površine za kontejnere za komunalni otpad  u Ulici Plase 
kod kućnih brojeva 12, 17, 19 i 21  

50.000,00 

10 Uređenje zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8 45.000,00 

11 Opremanje parka u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8  14.000,00 

12 
nastavak radova na fitness parku u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10 
prema projektu 

30.000,00 

13 Opremanje fitness parka u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10 20.000,00 

14 
Izgradnja dječjeg parka i igrališta za djecu u Ulici Hahlić kod kućnih brojava 17, 19, 
21, 23, 25 i 27 

110.000,00 

15 
Opremanje dječjeg parka i igrališta za djecu u Ulici Hahlić kod kućnih brojava 17, 19, 
21, 23, 25 i 27 

75.000,00 

 
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Ulici Plase pokraj joga niknuo je divlji deponij i pretpostavlja se da je otpad odbacio netko od 
korisnika vrtova. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo.  
 

AD – 3 – 2  
U Ulici Plase preregulirao se prometni režim iz dvosmjerne u jednosmjerni trak dana 27. rujna. Od 
kada se uveo novi prometni režim nakon što su postavljeni prometni znakovi, isti su uklonjeni istoga 
dana. Ukoliko se nastave problemi zatražiti sastanak sa Odjelom gradske uprave za komunalni 
sustav i TD Rijeka promet.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Vijeće MO Banderovo organizira edukativnu šetnju Vodovodnom ulicom u suradnji s povjesničarom 
umjetnosti Theodorom de Canziani u subotu, 20. listopada u 10 sati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 



AD – 4 – 2  
Vijeće MO Banderovo organizira turnir u briškuli u subotu, 13. listopada u 9 sati u prostorijama 
Mjesnog odbora, Rudolfa Tomšića 15, a na njemu će sudjelovati dvije ekipe sa Podmurvica.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 3  
Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada od studenog mjeseca o.g. svaki četvrtak od 16 do 18 
sati održavat će se besplatno savjetovanje građana – potrošača u prostorijama Mjesnog odbora 
Podmurvice.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 4  
Odjel gradske uprave za poduzetništvo uputilo je mišljenje o produžetku radnog vremena za caffe 
bar Boćarija Lučki radnik za petak, 19. listopad do 02 sata te za caffe bar Pjer za srijedu, 31. 
listopad do 04 sata. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Suglasni su s produžetkom radnog vremena, ali 
do 02 sata s napomenom da buka bude umjerena i kontrolirana te da ne ometa ostale 
susjede.  

 
AD – 4 – 5  
Vijećnici su informirani da je Agronomski fakultet dostavio odgovor vezano za suradnju na projektu 
izgradnje parka u Ulici Franje Čandeka zapadno od kbr. 8. O istome treba informirati Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav da preuzmu daljnju prepisku zbog suradnje i izrade projekta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

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

Sjednica je završila u 20 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


