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ZAPISNIK 

SA 2. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
održane dana 26. veljače 2019. (utorak) 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 1. sjednice VMO Podmurvice održane 16. siječnja 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: Dani MO 
2. Programska aktivnost Vijeća MO iz područja kulture: Đir gradom 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  
 

 

 
AD – 1 
U srijedu, 20. ožujka od 9 do 11 sati bit će besplatna akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi u 
suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. U 16:30 sati polaganje cvijeća na spomenik 
palim borcima u NOB-u u Vukovarskoj ulici kod spomenika. Nakon toga u 17:30 sati predavanje na 
temu: Stres i kako stres utječe na svakodnevni život u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog 
križa Rijeka, predavač dr.med. Tanja Staraj Bačić. U četvrtak, 21. ožujka u 9,30 sati – odavanje 
počasti hrvatskim braniteljima na groblju Drenova u Aleji branitelja. U četvrtak, 21. ožujka će biti 
kreativna radionica za odrasle, a u četvrtak, 28. ožujka za djecu. Za subotu, 23. ožujak od 9 sati 
organizirat će se Turnir u briškuli i trešeti. U srijedu, 27. ožujka u 18:30 sati održat će se otvorenje 
izložbe slika „Izvor života“ autorice Snježane Segnan i promocija zbirke poezije „Čežnja“ autorica 
Alemika Brazzoduro te druženje s građanima uz kolače, grickalice i sokove. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
.  
AD – 2  
Programskom aktivnošću iz područja kulture Đir po gradu – upoznajmo svoj grad planirana je 
slijedeća šetnja za subotu, 30. ožujka u 10 sati. Okupljanje će biti na dnu trsatskih stuba, a šetnja 
će biti usmjerena nekadašnjom granicom na Rječini, o Hotelu Kontinental uz Mrtvi kanal prema 
Delti do „Galeba“, a  uz stručno vodstvo prof Theodor de Canziani, povjesničara umjetnosti.  
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
G. Ivan Sinčić iz Bribirske ulice kbr. 8 uputio je Vijeću zahtjev da se postave uz zgradu sa južne 
strane betonske gljive ili stupići kako bi se zaštitila fasada zgrade od oštećenja koja prouzrokuju 
vozila prilikom okretanja. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet. 

 
AD – 3 – 2   
G. Antonio Kristich iz Dubrovačke ulice kbr. 1 dostavio je zahtjev da se na uzbrdici koja vodi iz Ulice 
Franje Čandeka prema Dubrovačkoj ulici postave stupići i rukohvat kako bi se zaštito nogostup od 
parkiranih vozila i olakšalo kretanje pješacima.  
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet. 

 
AD – 3 – 3   
G. Emil Lebl iz Ulice Franje Čandeka kbr. 8 dostavio je zahtjev da se u Ulici Franje Čandeka od 
Ustanove za hitnu pomoć do kbr. 8 postave stupići kako bi se spriječilo parkiranje vozila i time 
osigurao nesmetan prolaz pješacima, invalidnim kolicima i majkama s dječjim kolicima. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i TD Rijeka promet. 

 
AD – 3 – 4  
Na stepenicama koje vode iz Dubrovačke ulice južno od kbr. 2 prema Ulici Franje Čandeka ne rade 
dva rasvjetna tijela na javnoj rasvjeti. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Energo. 
 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić izvijestila je vijećnike da su u Fitness parku u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kbr. 8 i 10 prvi radovi dovršeni. Uređena je staza koja povezuje stubište sa Ulicom 
Franje Mladenića, postavljene su tri fitness sprave, a uskoro će krenuti i druga faza uređenja. 
Planira se urediti pokos, izgraditi stepenice koje će povezivati zonu za odmor na kojoj će biti 
sjedeća garnitura.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 2  
Domski odbor Učeničkog doma Podmurvice prijavit će ravnateljicu Ljiljanu Kencel za godišnju 
nagradu Ivan Filipović koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kako već niz godina 
Vijeće MO Podmurvice ima iznimno dobru suradnju sa ravnateljicom i djelatnicima Učeničkog doma 
podržat će ih u toj namjeri i dostaviti im preporuku.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – 3  
Tajnica MO pripremila je informativan letak Mjesnog odbora Podmurvice koji sadrži sve potrebne 



informacije za građane: sastav Vijeća, popisa ulica na području Mjesnog odbora, program rada za 
2019. godinu, pregled malih komunalnih prioriteta koji će se realizirati u 2019. godine te servisne 
informacije. 
 
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 3 (tri) stranice. 

 


