
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/19 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-4 
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ZAPISNIK 
SA 13. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
održane dana 19. veljače 2020. (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, članica VMO 
- Emil Lebl, član VMO 
- Đulijana Desanti 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

-  
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice VMO Podmurvice održane 22. siječnja 2020. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Dani MO 
2. Programska aktivnost: Ekološka akcija 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Za obilježavanje Dana MO Podmurvice predložene su i prihvaćene slijedeće aktivnosti: 

 subota, 07. ožujak s početkom u 9,30 h – Đir po gradu – zgrada Palača Jadran i 
Filodramatica  

 subota, 14. ožujka s početkom u 9 h – ekološka akcija čišćenje i uređenja dječjeg parka u 
Čandekovoj ulici  

 ponedjeljak, 16. ožujka 17 do 19 sati – kreativna radionica – ukrašavanje uskrsnih jaja 
dekupaž tehnikom i marmoriranjem 

 utorak, 17. ožujka u 19,15 h – koncert simfonijskog orkestra i zbora Sveučilišta u Warwicku 
(UK) 

 srijeda, 18. ožujka od 9 do 11 h – besplatna akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi u 
suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka  

 srijeda, 18. ožujka u 11,30 h – odavanje počasti hrvatskim braniteljima na groblju Drenova u 
Aleji branitelja 

 srijeda, 18. ožujka u 16,30 sati – polaganje cvijeća na spomenik palim borcima u Vukovarskoj 
ulici kod spomenika, poslije toga sjednica Vijeća MO te u 18 h druženje sa građanima uz 
recitale-čakavska večer: Ivan Rudanović, Snježana Segnan i Alemka Brazzoduro  

 subota, 28. ožujka od 9,30 sati – sportski dani: turnir u briškuli i trešeti i pikado 
 
Zaključak:  

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.   
 



AD – 2  
Ekološka akcija održat će se u subotu, 14. ožujka 2020. godine s početkom u 9 sati, na lokaciji – 
zelena površina i dječji park u Ulici Franje Čandeka istočno od kbr. 8 te uz Crkvu sv. Josipa. 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 – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1    
U Ulici Plase kod joga između kbr. 8 i 11 na zavoju zemlja i kamenje se osipa na kolnik, a na tom 
dijelu uz rub ceste stvara se vododerina. 
 
Zaključak:  

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

 
AD – 3 – 2  
U Vukovarskoj ulici na raskršću sa Bribirskoj ulici ispod maruna uz nogostup smeta bršljan i 
nepoželjna vegetacija koja ometa siguran prolaz pješaka. Ista situacija je i u Ulici Branka Blečića kod 
Ustanove za hitnu pomoć. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje te će se dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav. 

 
AD – 3 – 3  
U Ulici Plase kod kbr. 8, 14 ispod i iznad, kbr. 15 ne rade rasvjetna tijela. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Energo. 
 
AD – 3 – 4  
U Vukovarskoj ulici iznad Girice u pravcu grada i prigrada do raskršća sa Bribirskom ulicom cesta je 
vrlo skliska, pa se predlaže da se očisti, zagrablja ili slično kako bi se smanjila opasnost od 
proklizavanja vozila. 
 
Zaključak: 

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

AD – 3 – 5   
U Ulici Plase kod kbr. 11 postavljena su nova rasvjetna tijela – led lampe koje izuzetno dobro 
osvjetljavaju cestu. Predlaže se da se izvidi mogućnost zamjene starih rasvjetnih tijela na stupovima 
javne rasvjete kod svih pješačkih prijelaza na području Podmurvica. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti upit TD Energo.  
 
AD – 3 – 6  
Građani su primijetili da se gotovo svi spremnici za komunalni otpad ili selektivni koji se nalaze na 
cesti uz nogostupe otvaraju prema cesti tako da su prisiljeni sa ceste ubacivati otpad u spremnike. 
Slijedom toga predlažu da se spremnici okrenu tako da korisnici sa sigurnije pozicije ubacuju otpad.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev KD Čistoća. 
 

AD – 3 – 7  
U Ulici Franje Čandeka kod kbr. 10 do raskršća sa Cavtatskom ulicom na nogostupu se parkiraju 
pojedina vozila tako da majke sa kolicima i invalidi ne mogu proći. 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev TD Rijeka promet za postavu 
stupića. 

 
AD – 3 – 8  
U Ulici Branimira Markovića kod rotora potrebno je ukloniti stare oznake pješačkog prijelaza. Osim 
toga potrebno je vršiti kontrolu prometnog redarstva, jer se vozila parkiraju nedozvoljeno na samoj 
cesti iako se u neposrednoj blizini nalaze parkirališta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev TD Rijeka promet i Direkciji za 
prometno redarstva. 

 
AD – 3 – 9  
U Ulici Andre Benussi kod kbr. 2 nalaze se 8 spremnika za komunalni i selektivni otpad do kojih je 
otežani prilaz zbog parkiranih vozila. Potrebno je osloboditi prilaz. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 10  
U prijedlozima komunalnih prioriteta za 2021. godinu svakako je potrebno uvrstiti potrebu za izradu 
projekta sigurnosti prometa u Vukovarskoj ulici na potezu od kbr. 116 prema 130 gdje se nalaze tri 
pješačka prijelaza.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Vijeće MO Kozala uputio je dopis svim vijećima mjesnih odbora Grada Rijeka sa prijedlogom za 
zajedničkim nastupom prema Policijskoj upravi Primorsko-goranske županije. Na svojoj posljednjoj 
sjednici raspravljali su o sve većim problemima raznih oblika vandalizma, kao i neodgovornog 
odlaganja otpada, vršenje nužde na javnim površinama i slično. Smatraju da bi se to moglo doskočiti 
ponovnim uvođenjem kvartovskih policajaca od strane Policijske uprave Primorsko-goranske 
županije zato i predlažu zajedničku inicijativu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Jednoglasno podržavaju inicijativu Vijeća MO 
Kozala. 

 
AD – 4 – 2  
Programskom aktivnošću iz područja kulture Đir po gradu – upoznajmo svoj grad slijedeća posjeta 
planirana je za subotu, 07. ožujka, uz stručno vodstvo prof Theodor de Canziani, povjesničara 
umjetnosti. Planirano je posjetiti zgrade: Palača Jadran, Filodrammatica i kuću Sirius. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

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

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

 


