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ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
održane dana 22. siječnja 2020. (srijeda) s početkom u 17,30 sati u prostorijama MO Podmurvice, 
Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO 
- Tomislav Bucić, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, članica VMO 
- Emil Lebl, član VMO 
- Đulijana Desanti 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Podmurvice održane 17. prosinca 2019. godine. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO Ivan Sviderek i predložio slijedeći dnevni red kako 
slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO za 2019. godinu 
2. Programske aktivnosti Vijeća MO za 2020. godinu – informacija i upute 
3. Financiranje programskih aktivnosti Vijeća MO u 2020. godini – upute 
4. Programska aktivnost: Đir po gradu 
5. Komunalna problematika 
6. Razno 
 

 

AD – 1 
Zamjenik predsjednice VMO Ivan Sviderek dao je nazočnim vijećnicima na raspravu Izvještaj o radu 
Vijeća MO Podmurvice za 2019. godinu. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2019. godinu. 
 
AD – 2  
Vijećnicima su dostavljena uputstva i informacija Odjela za gradsku samoupravu i upravu o 
izvršavanju programskih aktivnosti Vijeća MO za 2020. godinu..   
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 

AD – 3  
Vijećnicima su dostavljena uputstva Odjela za gradsku samoupravu i upravu o financiranju 



programskih aktivnosti VMO za 2020. godinu po pozicijama i mjestu troška u skladu s usvojenim 
financijskim planom.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 4   
Programskom aktivnošću iz područja kulture Đir po gradu – upoznajmo svoj grad kreću nove 
edukativne šetnje gradom uz stručno vodstvo prof Theodor de Canziani, povjesničara umjetnosti, a 
planirano ih je ukupno deset. Prva ovogodišnja posjeta kreće u subotu, 01. veljače u 9 i 30 sati i tom 
prilikom posjetit ćemo salezijansku Crkvu Marije Pomoćnice u Vukovarskoj ulici te Benediktinski 
samostan pokraj crkve Marijina Uznesenja danas Učenički dom Podmurvice i Crkva sv. Josipa. 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 5 – 1    
Na području MO Podmurvice ima više lokacija na kojima raste nepoželjna vegetacija uz nogostup i 
kolnik. Osim toga, mnoga stabla i grmovi zaklanjaju uličnu rasvjetu te je vidljivost loša. 
 
Zaključak:  

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

 
AD – 5 – 2  
Građani su se obratili Vijeću sa zahtjevom da se proširi javna rasvjeta u Ulici Frane Mladenića 
između kbr. 7 i 9 i u Karlovačkoj ulici kod kbr. 2, a na postojećim stupovima. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te će se dostaviti zahtjev Energu. 
 
AD – 5 – 3  
U Ulici Hahlić istočno od kbr. 21 netko je preko noći odbacio građevinski materijal. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 5 – 4  
U Vukovarskoj ulici uz kbr. 91 nalazi se put prema parcelama u najmu Grada, a odmah uz 
zaobilaznicu. Put je u lošem stanju, oštećen od oborinskih voda, pa korisnici u najmu se suočavaju 
sa svakodnevnim problemom prilikom pristupa do istih. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 6 – RAZNO 
AD – 6 – 1  
Za uređenje zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kbr. 8 iz sredstva komunalnog 
prioriteta za 2019 osigurano je sveukupno 59.000,00 kn. Iznos neće biti dostatan za realizaciju svih 
radova dovršetka prve cjeline, a u planu je početkom svibnja održavanje događanja projekt 27 
susjedstva EPK 2020 Rijeka - Festival susjedstva Centar svemira. Osim toga potrebno je dio 
sredstava za izvršenje radova u cijelosti za uređenje zelene površine u Vukovarskoj ulici kod kbr. 
120. Radovi na uređenju dječjeg parka u Ulici Hahlić još nisu dogovoreni, pa je predloženo da se dio 
sredstava te stavke preusmjeri na realizaciju uređenja zelene površine u Ulici Franje Čandeka 



zapadno od kbr. 8 i dio za postavu metalne zaštitne ograde na uređenju zelene površine u 
Vukovarskoj ulici.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te je jednoglasno donijelo odluku da se dio 
sredstava koja su potrebna za realizaciju radova prenesu sa stavke uređenje dječjeg 
parka u Ulici Hahlić istočno od kbr. 21 na uređenje zelene površine u Čandekovoj i 
Vukovarskoj ulici.   

AD – 6 – 2  
KD Čistoća održala je prezentaciju za tajnike MO na kojoj su upoznati sa uvođenjem nove 
komunalne usluge za građane – odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na 
obračunskom mjestu korisnika usluge. Ispunjeni Zahtjev za odvoz glomaznog otpada dostavlja se 
KD Čistoća d.o.o. Rijeka. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 6 – 3  
Vijeće predlaže da se dostavi upit KD Čistoća na koji način i gdje se može zbrinjavati ostaci jestivog 
ulja iz domaćinstva. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit KD Čistoća.  

 
 
 Zapisničar – referent  za mjesnu samoupravu:                                   Zam. predsjednice Vijeća MO:                                                                                               
                                                                                                                      
 
                       Đulijana Desanti                                                                         Ivan Sviderek 

 
Sjednica je završila u 19 i 30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


