
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/19 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-4 
Rijeka,  24. veljače 2021. 
 

ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
održane dana 24. veljače 2021. (srijeda) s početkom u 10:30 sati u prostorijama MO Podmurvice, 
Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Ivan Sviderek, zamjenik predsjednice VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Podmurvice održane 27. siječnja 2021. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Komunalna problematika 

2. Razno 

 
 

AD – 1 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 1 – 1  
Pristigli dopis gospođe iz ulice Vlatke Babić sa upitom vezanim uz objekt za stanovanje između ulica 

Hahlić i A. Benussija. Gospođa sumnja na bespravnu gradnju. 

 
Zaključak: 

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

  
AD – 1 – 2 
Pritužbe građana na prljave i nepometene stepenice u Delničkoj ulici.  

Zahtjev proslijeđen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 1 – 3  
Pritužbe građana na stabla u ulici Frane Mladenića, preko puta kbr. 12. Stabla se nalaze tik uz zid 

dječjeg parkića te postoji opasnost da ga svojim korijenjem uruše. Također, stabla se opasno 

naslanjaju na žice dalekovoda.  

Zahtjev proslijeđen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. U međuvremenu je pristigao i njihov 

odgovor u kojem stoji da su stabla orezana su na način da su se uklonile samo grane koje su 

smetale zračnim vodovima. Ostale zahvate na stablima smatraju da nije potrebno obavljati, ali se 



obvezuju pratiti stanje i po potrebni intervenirati. 

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 1 – 4  
Pristigli dopis gospođe iz Vukovarske ulice sa zahtjevom za rješenje prometnog problema u 

Vukovarskoj ulici, na raskrižju s Bribirskom ulicom i ulicom B. Blečića. Gospođa navodi da se 

automobili tim putem velikom brzinom kreću prema centru grada, a križanje sa ulicom B. Blečića je 

nepregledno. Smatra da vibro trake koje su već postavljene na toj lokaciji nisu dovoljne jer ne 

usporavaju brzinu vozila. Tvrdi da su prometne nesreće vrlo česte na tom dijelu i boji se da ne bi 

došlo do tragedije.  

Zahtjev proslijeđen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, TD Rijeka promet i Prometnoj 

policiji. 

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 1 – 5 
Pritužbe građana na zapušteni okoliš oko nebodera u Dubrovačkoj 2. 

Zahtjev proslijeđen Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 

  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 1 – 6 
Pritužbe građana na na manjak koševa za smeće u parku u ulici A. Barca, prema DV Radost. Naime, 

djeca koja stanuju na području MO Podmurvice i pohađaju OŠ Turnić najčešće tim putem idu u školu 

pa su se roditelji, ne znajući da taj dio pripada MO Turnić, obratili članovima Vijeća MO Podmurvice 

sa molbom za postavljanje koševa za smeće. 

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti molbu Vijeću MO Turnić da, ukoliko je to 
moguće, pokrenu zahtjev za postavljanje koševa za smeće na navedenoj lokaciji. 

 
AD – 2 – RAZNO 
AD – 2 – 1  - informacija 
Grad Rijeka raspisati će Javni poziv namijenjen svim građanima za predlaganje projekata uređenja i 

održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini za koje građani smatraju da ih je potrebno 

provesti na području kvarta, odnosno mjesnog odbora u kojem žive. 

Poziv na predlaganje Malih komunalnih akcija bit će otvoren od 10. do 31. ožujka 2021. godine, a 

svoje prijedloge komunalnih zahvata građani će moći dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-

maila, u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem 

jednostavnog online obrasca. 

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

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

Sjednica je završila u 12:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


