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Rijeka,  27. kolovoz 2019. 

 
ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
održane dana 27. kolovoza 2019. (utorak) s početkom u 18 sati u prostorijama MO Podmurvice, 
Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Tomislav Bucić, član VMO 
-  

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Podmurvice održane 18. lipnja 2019. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Idejno rješenje za uređenje dječjeg igrališta i okoliša u Ulici Hahlić od kbr. 17 do 27 
2. Odobrenje za uređenjem prometa označavanjem autobusnog stajališta javnog 

gradskog prijevoza  neposredno ispred trgovačkoj centra Interspar na Rujevici - 
informacija 

3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić izvijestila je vijećnike da je održan sastanak sa stanarima Hahlić 
kbr. 17 do 27 na kojem su upoznati o prijedlogu rješenje Idejnog projekta za uređenje dječjeg 
igrališta i okoliša u Ulici Hahlić istočno od kbr. 21. Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da 
se Vijeće u načelu slaže sa prijedlogom rješenja, uz nekoliko napomena i prijedloga koje zahtijevaju 
da se uvaže prilikom izrade glavnog projekta, a radi se o slijedećem: 
 

• na postojećim betonskim temeljima na jugu gdje je predviđeno iscrtavanje slova i brojeva te u 
produžetku postavljanje njihaljki želimo da se umjesto toga proširi betonska podloga i postavi 
jedan koš i dva mala gola (dim. cca 40 m²), podigne metalna zaštitna mreža uokolo, a na 
podlozi iscrtaju crte za košarku i nogomet te na jednom dijelu iscrta polje za igru „cip-cop“ 

• da se između ulaza – stube na jugu i igrališta za igru loptom sa južne strane postavi garnituru 
za sjedenje koja je bila predviđena ispod prozora zgrade, a kako bi stanari imali veću 
privatnost i mir te roditelji bolju preglednost na djecu 

• da se na mjestu gdje je predviđeno postavljanje garniture za sjedenje (a ispod prozora 
zgrade) postave dvije njihaljke na opruzi i velika klackalica na opruzi te dvije klupe 

• da se rasvjetna tijela iskoriste sa glavne ceste te eventualna postava tri do četiri dodatna 
stupa  



• da Vijeće bude upoznato sa svima fazama rada te da se pravovremeno obavijesti o izradi 
izvedbenog projekta, ukoliko imaju neke primjedbe da se one razmotre i suradnjom  pronađe 
pravo rješenje. 

 
Zaključak: 

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

    
AD – 2  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić izvijestila je vijećnike na je dostavljeno odobrenje za uređenjem 
prometa označavanjem autobusnog stajališta javnog gradskog prijevoza  neposredno ispred 
trgovačkoj centra Interspar na Rujevici. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1   
U Ulici Hahlić od kbr. 17 do 27 svakodnevno se krši sigurnost prometa zbog razvijanja velikih brzina i 
međusobnog utrkivanja, pa su ugroženi svi sudionici u prometu osobito djeca. Potrebno je postaviti 
usporivače prometa na nekoliko mjesta uzduž slijepe ulice i prometni znak Zona 30 te pojačati 
policijsku ophodnju. Osim toga na invalidnim mjestima se parkiraju vozila koja nemaju istaknuti znak 
invalidnosti, a vozila se parkiraju i na pješačkim prijelazima  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 2    
Na početku ulice Hahlić istočno od kbr. 17 nalazi se drvena klupa koja je oštećena te je potrebna 
sanacija. 
 
Zaključak:  

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

 
AD – 3 – 3  
U parku za pse u Ulici Plase i parku za odmor u Bribirskoj ulici prije nekoliko godina postavljene su 
sjenice koje nemaju zaštitu od sunca već su gole grede i one ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika, 
odnosno napraviti hlada koji je potreban osobito u ljetno doba. Potrebno je postaviti platnenu zaštitu 
ili posaditi bršljan koji bi stvorio željeni hlad.  
 
Zaključak:  

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

 
AD – 3 – 4  
U Ulici Plase kod kbr. 12, Policijska postaja skinula je registarske tablice sa kamiona vučne službe 
koji je parkiran već duže vrijeme te su se ostvarili uvjeti da Komunalno redarstvo može djelovati. 
 
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  
Ekološka akcija koja je trebala biti održana u svibnju, ali je odgođena zbog loših vremenskih prilika 
održat će se u subotu, 28. rujna ili u subotu 12. listopada s početkom u 9 sati, a ovisno o dogovoru 



sa Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i KD Čistoća. Uređivat će se zelena površina i 
obrasla staza u Ulici Vlatke Babić kod kbr. 2, 4 i 6 prema Ulici Plase. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 5 – 2  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić izvijestila je vijećnike da je stigao odgovor Policijske uprave PGŽ, 
Prve policijske postaje Rijeka vezano za narušene međususjedske odnose u Vukovarskoj ulici kbr. 
93.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti odgovor Odjelu gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

 

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

 
 
Sjednica je završila u 19 i 45 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


