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ZAPISNIK 
SA 19. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
održane dana 27. siječnja 2021. (srijeda) s početkom u 10:30 sati u prostorijama MO Podmurvice, 
Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO  
- Tomislav Bucić, član VMO  
- Emil Lebl, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, članica VMO 
- Hava Odobašić  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

-  
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Podmurvice održane 04. studenog 2020. godine. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Jadranka Žikić i predložila sljedeći dnevni red: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvještaja o radu Vijeća MO Podmurvice za 2020. godinu  
2. Upute o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu – informacija 
3. Realizacija komunalnih prioriteta za 2020. godinu - Nastavak uređenja i opremanja 

parka u Čandekovoj ulici zapadno od kbr. 8 i izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 
u Ulici Hahlić istočno od kbr. 21 

4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
 

 

AD – 1  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu Izvještaj o radu 
Vijeća MO Podmurvice za 2020. godinu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Podmurvice za 2020. godinu. 
 
 
 
AD – 2 
Vijećnicima su dostavljena uputstva i informacija Odjela za gradsku samoupravu i upravu o 
izvršavanju financijskog plana za 2021. godinu prema programskoj aktivnosti Vijeća MO. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 



AD – 3  
Odlukom Vijeća MO Podmurvice preusmjerena su sredstva komunalnih prioriteta za 2019. godine sa 
stavke izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od kbr 21 u iznosu od 110.000,00 
kn za izgradnju + 75.000,00 kn za opremanje (ukupno 185.000,00 kn) za izgradnju i uređenje parka u 
Čandekovoj ulici zapadno od kbr. 8. Sredstvima komunalnog prioriteta za 2020. godinu do kraja ce 
se urediti i opremiti park u Čandekovoj i za to su osigurana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn + 
40.000,00 kn, odnosno ukupno 120.00,00 kn. Kada se park do kraja uredi preostala sredstva  nakon 
izvršenja preusmjerit ce se na stavku izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Ulici Hahlić istočno od 
kbr. 21,  i tako pridodati sredstvima koja su osigurana za taj projekt (30.000,00 kn + 30.000,00 kn). 
U parku u Čandekovoj potrebno je još izvršiti sljedeće: 

- postaviti sjedeću garnituru desno od zapadnog ulaza u park 
- postaviti drvenu klupu istočno od južnog ulaza u park na podestu prema neboderu 
- postaviti minimalno 4 drvene podloge za sjedenje na kamenim zidićima 
- postaviti 2 koša za otpatke 
- postaviti dva stupića koja se mogu ukloniti između parka i nebodera kako se vozila ne mogu 

parkirati, a prostor bi bio predviđen za interventna vozila 
- urediti prilaz parku od trafostanice prema zapadnom ulazu kao prilaz za invalide, sanirati 

stepenice i postaviti zaštitnu ogradu 
- postaviti ivičnjake i rubnjake sa sjeverne strane parka i urediti površinu 
- pripremljene površine ozeleniti travom i sadnjom mediteranskog bilja: lavande, smilja, 

ružmarina te posaditi minimalno dvije masline i dvije voćke 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno sve prihvatilo. 
 
 
 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
Pritužbe građana na rupe u asfaltu kolnika u ulici Andree Benussia – od trgovine „Brodokomerc“ do 
druge trafostanice te u Vukovarskoj ulici - od pekare „Marko“ do ribarnice „Girica“. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
 
AD – 4 – 2 
Pritužbe građana na otuđenu ogradu na stepeništu u ulici Branimira Markovića kod kbr. 15 i kbr. 22. 
 
Zaključak: 

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

 
 
AD – 4 – 3   
Pritužbe građana na glodavce oko spremnika za otpad u Čandekovoj ulici kod kbr. 8 te u 
Dubrovačkoj ulici kod kbr. 1, 2 i 6. 
 
Zaključak: 

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

 
 
AD – 4 – 4  
Pritužbe građana na nedostatak koševa za smeće u dječjim parkovima u ulicama Andree Benussia i 
Emilija Randića. 
 
Zaključak: 

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



AD – 4 – 5 
Prijedlog i molba građana sa područja mjesnog odbora za češćim pražnjenjem spremnika za kućni 
otpad. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav i KD Čistoća. 

 
 
AD – 4 – 6 
Pritužbe građana na obraslu živicu i oštećeni kolnik u Vukovarskoj ulici kod kbr. 65 i 65a. 
 
Zaključak: 

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

 
 
AD – 4 – 7 
Pritužbe građana na na prljav prilaz OŠ Turnić. Radi se o stubama Josipa Pančića, koje se većim 
dijelom nalaze na području MO Turnić, ali djelomično i na području MO Podmurvice. Njima se, 
naime, svakodnevno služe djeca na putu u školu, bacajući pritom na pod ambalažu od marende i 
ostalo smeće. 
  
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti molbu Vijeću MO Turnić da apeliraju 
vodstvo OŠ Turnić da pripaze na higijenu pristupnih putova prema svojoj školi. 

 
 
 
AD – 5 – RAZNO 
Pod točkom Razno nije bilo prijedloga. 
 
 
 
 
 

 
 
 Zapisničar – referent  za mjesnu samoupravu:                                    Predsjednica Vijeća MO:                  
                                                                                                                      
 
                       Hava Odobašić                                                                       Jadranka Žikić 

Sjednica je završila u 12:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


