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ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
održane dana 27. ožujka 2019. (srijeda) s početkom u 17:30 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 2. sjednice VMO Podmurvice održane 26. veljače 2019. 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: Ekološka akcija 
2. Male komunalne akcije – poziv građanima na predlaganje projekta uređenja za 

2020. godinu 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  
 

 

AD – 1 
Ekološka akcija održat će se u subotu, 13. ili 27. travnja 2019. godine ovisno o dogovoru s KD 
Čistoća. Okupljanje je u 9 sati, na lokaciji – zelena površina u Ulici Vlatke Babić prolaz prema Ulici 
Plase i ispred stambenih zgrada. Tajnica će detalje dogovoriti sa OGU za komunalni sustav i KD 
Čistoća te Gradskim društvom Crveni križ koji će isporučiti topli obrok te naručiti rukavice, pripremiti 
plakate i  obavijestiti građanstvo 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
.  
AD – 2  
Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu – Direkcija za mjesnu samoupravu uputiti će 
poziv građanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih objekata i udrugama 
građana da se u sjedištima mjesnih odbora od 01. do 19. travnja 2019. godine zaprimaju prijedlozi 
za predlaganje projekta uređenja i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne 
akcije) za 2020. godinu.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Na temelju prijedloga izradit će se program i 
utvrditi prioritete za 2020. 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 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Stanari Ulice Andre Benussi kbr. 6 i 8 te Ličke kbr. 16 uputili su zahtjev za orezivanje i uređenje 
zelenih površina u okolišu zgrada.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 2   
U Dubrovačkoj ulici kod kbr. 6 pokraj spremnika za komunalni otpad nalazi se parkirano vozilo 
marke Fiat punto plave boje čija je registarska tablica istekla prije dvije godine.  
 
Zaključak:  

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

 
AD – 3 – 3   
U ulicama: Plase i Hahlić ima jedan kamion i vozilo marke Fiat punto crvene boje koji su već duže 
vrijeme parkirani, a u nevoznom su stanju. Vijećnici će provjeriti da li su registarske tablice istekle i 
slikati te dostaviti tajnici MO. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da se u Gradskoj vijećnici jučer održala prezentacija mjesne 
samouprave i predstavljanje rada Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Radu su predstavili i pozvali na 
suradnji i trgovačka i komunalna društva Grada Rijeke: Rijeka promet, Energo i Čistoća. Ovom 
prezentacijom predstavljen je način komunikacije i suradnje s odjelima i službama gradske uprave i 
komunalnih društava s kojima se vijeća najčešće susreću u rješavanju problema i potreba građana 
u komunalnoj sferi. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 2  
U subotu, 30. ožujka o.g. u 9,30 sati održat će se edukativna šetnja u suradnji s prof Theodorom de 
Canziani uz nekadašnju umjetnu granicu između Rijeke i Sušaka, a okupljanje je pokraj trsatskih 
stuba na Titovom trgu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

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

Sjednica je završila u 18:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


