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ZAPISNIK 

SA 42. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
42. sjednica VMO Podmurvice održana je 23. 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 41. sjednice VMO Podmurvice održane 09. listopada 2018. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prenamjena sredstava komunalnih prioriteta za 2018. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
 

 
AD – 1 
Sredstvima komunalnih prioriteta za 2018. godinu predviđena je izmjena asfaltne podloge u Ulici 
Antuna Marčelje Viškovića od kućnog broja 14 prema Bakarskoj ulici i za taj zahvat osigurano je 
25.000,00 kn. Obzirom da je potrebnije izmijeniti asfaltnu podlogu od kućnog broja 14 prema Ulici 
Plase kućni broj 1, jer bi time sigurnost u prometu bila bolja Vijeće MO prenamijeniti će u tom 
smislu sredstva. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku o prenamjeni 
sredstava. 

    
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1   
Građani su se obratili Vijeću MO sa zahtjevom da se u Delničkoj ulici od autobusnog stajališta 
prema kućnom broju 1 postavi rukohvat koji bi olakšao kretanje starijoj populaciji i invalidima. 
 
Zaključak: 

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

AD – 2 – 2  
Stanari Ulice Antuna Marčelje Viškovića kućni broj 3 obratili su se Vijeću sa zahtjevom da se uredi 
okoliš uz njihovu zgradu i put koji vodi prema Bakarskoj ulici, jer je sve obraslo i zapušteno te se 



pojavljuju glodavci.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  
Sredstvima komunalnih prioriteta za 2018. godinu planira se proširenje javne rasvjete u Bakarskoj 
ulici kod kućnog broja 6 i kućnog broja 6/1. Tim proširenjem predviđena je i montaža jednog novog 
rasvjetnog stupa sa rasvjetnim tijelom pored jugo-zapadnog ulaza u zgradu Bakarska 6. U tu svrhu 
potrebno je ishoditi pismenu suglasnost vlasnika k.č. 3200 (kat. općina Zamet), za postavljanje 
rasvjetnog stupa sa rasvjetnim tijelom na navedenoj parceli i prolaza zračnog napojnog voda iznad 
navedene parcele, jer se bez suglasnosti ne mogu započeti radovi. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te smatraju da nisu nadležni za ishodovanje 
suglasnosti već je za to nadležan Odjel gradske uprave za komunalni sustav. 

 
AD – 3 – 2  
Vijeće MO Banderovo organizira edukativnu šetnju Krimejom u suradnji s povjesničarom umjetnosti 
Theodorom de Canziani u subotu, 10. studenog u 10 sati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 3 – 3  
Za četvrtak, 25. listopada o.g. sazvana je sjednica Gradskog Vijeća Grada Rijeke i prva točka 
Dnevnog reda je Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području grada Rijeke.  
 
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 2 (dvije) stranice. 

 


