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ZAPISNIK 

SA 6. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
održane dana 18. lipnja 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 
- Karlo Došen – prisutan pod točkom AD – 2 
- Dalibor Babić i Smiljka Božiković Jedvaj – prisutni pod točkom AD – 4 – 2  
- Đulijana Desanti 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

-  
Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice VMO Podmurvice održane 30. svibnja 2019. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programske aktivnosti Vijeća MO Podmurvice za 2020. godinu 
2. Idejno rješenje uređenja zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kbr. 8 
3. Idejno rješenje za izradu dječjeg igrališta i okoliša u Ulici Hahlić istočno od kbr. 21 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu prijedlog Programskih 
aktivnosti mjesnog odbora Podmurvice za 2020. godinu financiranih iz sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna te 
uključuje: iz području kulture – Đir po gradu – upoznajmo svoj grad, obilježavanje Dana MO, 
zdravstveni program – akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi i predavanja, ekološka akcija, 
Doček Svetog Nikole. Iz proračuna Grada predlažu se programi iz područja kulture – 10.000,00  kn, 
iz područja ekologije – održavanje ekološke akcije u iznosu od 9.420,00 kn, iz područja sportsko-
rekreacijskih aktivnosti građana – turnir u briškuli i trešeti u iznosu od 700,00 kn. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada za 2020. godinu.  
    
AD – 2  
Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti, dostavio je 
prijedlog Idejnog rješenja uređenja zelene površine u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8. 
Raspravi je prisustvovao i g. Karlo Došen iz Čandekove 8. Vijećnici su raspravljajući istakli niz 



primjedbi kako slijedi: 

 Postojeći kameni zid kojim je okružena zelena površini smanjiti na visinu od 0,50 (na najviše 
moguću mjeru) i postaviti jednorednu ili dvorednu metalnu ogradu obojenu zelenom bojom da 
površina bude otvorena, pristupačna i vidljiva sa glavne ceste   

 Glavni ulaz na zelenu površinu mora biti sa glavne ceste sa središnjeg djela minimalne širine 
od 2-3 metra i sa obaveznom rampom za prolaz majkama s kolicima i invalidima, a ne sa 
zapadne strane (sa boka) 

 Predvidjeti prostor za Eko otok za spremnike komunalnog i selektivnog otpada za kućni broj 8 
između stepenica i glavnog ulaza 

 Upitne su betonske tribine i njihova potreba  

 Broj klupa staviti prema potrebi i dogovoru, jer smatramo da ih je previše predviđeno  

 Na zapadnom kutu uz cestu predvidjeti površinu od cca 20 m² koja bi se koristila za nekakve 
društvene događaje kao što su izložba, pjesničke večeri i slično 

 Rasvjetna tijela iskoristiti sa glavne ceste i gornjeg parkirališta te eventualna postava dva do 
tri dodatna stupa koja bi omogućila opskrbu strujom u slučaju potrebe prilikom javnih 
događanja u parku 

Osim iznijetoga zahtijevaju da Vijeće bude upoznato sa svima fazama rada te da pravovremeno 
budu obaviješteni o izradi izvedbenog projekta, ukoliko imaju nekih primjedbi ili sugestija da se one 
razmotre i suradnjom  pronađe pravo rješenje. Građevinski radovi moraju biti završeni u svibnju, jer 
se na lokaciji planiraju programi vezani za EPK 2020. godine kada bi trebalo biti i službeno otvorenje 
parka. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 
Točka AD – 3 nije razmatrana, jer Odjel gradske uprave za komunalni sustav nije dostavio Idejno 
rješenje za izradu dječjeg igrališta i okoliša u Ulici Hahlić istočno od kbr. 21. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1   
U Ulici Plase iznad joga već nekoliko mjeseci se nalaze neprimjereno parkirana vozila: crveni Fiat 
Punto registarskih tablica RI 501 KJ i kamion registarski tablica RI 857 ZA čije su registracije prema 
izjavama građana istekle.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit Policijskoj upravi PGŽ. 
 
AD – 4 – 2    
Pod ovom točkom dnevnog reda prisustvovali su gđa. Smiljka Božiković Jedvaj i njezin sin g. Dalibor 
Babić iz Vukovarske ulice kbr. 93, koji su se obratili Vijeću MO Podmurvice zbog narušenih 
međususjedskih odnosa i problema sa g. Josipom Knapić koji ne živi na njihovoj adresi, ali koristi 
vrtove u vlasništvu Grada Rijeka. S Josipom Knapić imaju stalnih problema zbog remećenja javnog 
reda i mira, prijetnji i narušavanja privatnosti. Traže da se požuri rješavanje zahtjeva za zakup 
gradskog zemljišta na k.č. 3439/11 k.o. Zamet uz njihovu česticu. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i PU PGŽ na znanje. 

 
AD – 5 – RAZNO 
AD – 5 – 1  
Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Dana državnosti u mramornoj dvorani Pomorskog 



i povijesnog muzeja Grada Rijeka, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka organiziraju 19. lipnja  
u 12 sati svečanu akademiju. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanoj akademiji prisustvovat će Jadranka 
Žikić, predsjednica Vijeća MO. 

 
AD – 5 – 2  
U izložbenom salonu Državnog arhiva u Rijeci, Park Nikole Hosta 2, u ponedjeljak, 01. srpnja u 
19:30 sati uz izložbu arhivske građe vezane za Gabriela D'Annunzia održat će se projekcija starih 
fotografija Rijeke  „Rijeka – Fiume od 1919. do 2019. godine“ autora Zdravka Kirinčić , a sve 
popraćeno uz zanimljive priče povjesničara umjetnosti Theodora de Canziani.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

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

 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


