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ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
održane dana 16. siječnja 2019. (srijeda) s početkom u 18 sati u prostorijama MO Podmurvice, 
Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO 
- Tomislav Bucić, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Emil Lebl, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Podmurvice održane 19. prosinca 2018. 
godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća MO Podmurvice 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Podmurvice 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

MO Podmurvice 
4. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Podmurvice za 2018. godinu 
5. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu 
6. Financiranje programskih aktivnosti Vijeća MO - upute 
7. Programi rada Vijeća MO Podmurvice u 2019. godini – informacije i upute 
8. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO Podmurvice u 

2019. godini – informacija 
9. Komunalna problematika 
10. Razno 

 
 

 
AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu Poslovnik Vijeća MO 
Podmurvice. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora 
Podmurvice. 

.  
AD – 2  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu Pravila Mjesnog 
odbora Podmurvice 
 



Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Pravila Mjesnog odbora Podmurvice. 
 

AD – 3 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu Pravilnik o 
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO Podmurvice. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Podmurvice. 

 
AD – 4  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je na raspravu nazočnim vijećnicima Izvještaj o radu 
Vijeća MO za 2018. godinu. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2018. godinu. 
  

AD – 5  
Vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu prema 
planiranim programima rada. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 
2021. godinu.  

 
AD – 6 
Vijeću je pristigao materijal (uputa) Odjela za gradsku samoupravu i upravu o Financiranju 
programskih aktivnosti po pozicijama i opisu troška u skladu s usvojenim financijskim planom. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 7  
Predsjednica VMO izvijestila je vijećnike da se u sklopu godišnjeg ciklusa rada programi i financijski 
plan utvrđuju do rujna tekuće godine te je iz toga razloga prethodni saziv vijeća izradio i donio 
programe rada, financijske planove i donijelo prijedlog plana malih komunalnih akcija za 2019. 
godinu. Sve ovo gradsko vijeće je usvojilo na sjednici gradskog vijeća održana u prosincu 2018. 
godine prilikom usvajanja proračuna. Odjel za gradsku upravu i samoupravu dostavio je upute 
programske aktivnosti Vijeća MO. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 8  
Predsjednica VMO izvijestila je vijećnike o usvojenim komunalnim prioritetima koji će se realizirati u 
2019. godini u iznosu od 494.000,00 kn te je vijećnicima dostavljen tabelarni prikaz. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 9 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 9 – 1  
U Vukovarskoj ulici nalaze se tri problematična pješačka prijelaza (od pekare Marko do trgovačkog 
centra Plodine) koja su opasna za pješake, jer je cesta pod nagibom, pješački prijelazi su dugački i 
prolaze tri cestovne trake, a rasvjeta je loša. Vijeće MO prisustvovalo je sastanku i izvidu na terenu 
sa Komunalni sustavom i Rijeka prometom te je dogovorena izrada projekta vezana za sigurnost 
prometa u tome dijelu Vukovarske ulice.  
   
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te je dogovoreno dostaviti požurnicu 
nadležnima da se vidi u kojoj je fazi izrada projekta. 

 
AD – 9 – 2  
Prije nekoliko godina pokrenuto je pitanja uvođenje autobusne linije gornjim dijelom naselja, preko 
brda – Smučev breg, ali zbog konfiguracije tla i širine ceste Autotrolej nije bio u mogućnosti uvesti 
novu liniju. Kako je u posljednjih nekoliko godina znatno povećan broj građana u Ulici Hahlić (17, 
19, 21, 23, 25 i 27) ukazala se potreba za produženjem odnosno skretanjem autobusne linije 7 koja 
vodi prema Pehlinu. Prijedlog je da linija kod raskršća Vukovarske ulice i Ulice Branimira Markovića 
skrene prema Pravnom fakultetu te se kod rotora autobus gradskog prijevoz vrati u smjer prema 
Pehlinu. Razgovaralo se i o postavljanju autobusnog stajališta kod Interspara na Rujevici, jer  se 
trenutno sada prvo bliže stajalište nalazi u Ulici Antuna Barca preko puta caffe bara Donattello, a 
slijedeće tek kod novog malog rotora na ulazu u nogometni stadion Rujevica.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 9 – 3  
U Delničkoj ulici kod kbr. 1 saniran je prolaz postavljanjem nove asfaltne podloge. Sad se ukazala 
potreba za postavljanjem rukohvata zbog mogućnosti proklizavanja, jer se radi o velikom nagibu 
ceste. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 9 – 4  
U ulicama: Hahlić kod kbr. 10 i Plase između kbr. 12 i 14 nalaze se spremnici za komunalni otpad 
koji nisu zaštićeni, pa prilikom vjetrovitih dana se pomiču sa mjesta te postoji mogućnost šteta, jer 
nisu na za to predviđenom podestu. Uočeno je da u Ulici Emilija Randića između kbr. 1 i 2 nema 
dovoljan broj spremnika za komunalni otpad i uvijek su zatrpani, pa je potrebno ili postaviti veći broj 
ili organizirati svakodnevno pražnjenje istih.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća. 
 
AD – 10 – RAZNO  
AD – 10 – 1  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu održat će prezentaciju 
rada mjesne samouprave Grada Rijeke u Gradskoj vijećnici dana 11. veljače u 17 sati. Cilj ovog 
susreta je, novim članovima vijeća dati najosnovnije informacije o djelovanju i adu vijeća mjesnih 
odbora. Iz Vijeća MO Podmurvice prisustvovat će Jadranka Žikić, Tomislav Bucić i Emil Lebl. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 10 – 2  
Programskom aktivnošću iz područja kulture Đir po gradu – upoznajmo svoj grad planirane su 
šetnje i obilasci koji će započeti u subotu, 16. veljače posjetom Prve sušačke hrvatske gimnazije uz 
stručno vodstvo prof Theodor de Canziani, povjesničara umjetnosti.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 10 – 3  
Tajnica MO obavijestila je nove vijećnike da se sva događanja i sve što bi eventualno zanimalo 
građane u vezi rada Vijeća MO ili Gradske uprave može pročitati na web stranicama Grada Rijeka i 
Mjesnog odbora Podmurvice. 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 10 – 4  
U razgovoru sa građanima ustanovljeno je da u zgradi Doma zdravlja gdje se nalazi zdravstvena 
ambulanta u Ulici Branka Blečića nema ginekološke ordinacije, pa bi trebalo izvidjeti mogućnost 
otvaranja. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti prijedlog Domu zdravlja.  
 
AD – 10 – 5  
Novinar Novog lista, Damir Cupač, želi predstaviti novoizabrana vijeća mjesnih odbora. Zamisao je 
da se nova vijeća fotografiraju te bi predsjednici trebali navesti motive kandidiranja i prioritete u 
slijedeće četiri godine.  
 
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 4 (četiri) stranice. 

 


