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ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 
1. sjednica VMO Podmurvice održana je 24. studenog 2014. (ponedjeljak) s početkom u 18 i 30 
sati u prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO  
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Podmurvice održane 24.11.2014. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Podmurvice 
3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

mjesnoga odbora Podmurvice 
4. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog 

odbora 
5. Prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2015. godinu 
6. Usvajanje Plana malih komunalnih akcija za 2015. godinu 
7. Komunalna problematika 
8. Razno 

 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO otvorila je raspravu o prvoj točki dnevnog reda, usvajanje Poslovnika Vijeća 
Mjesnog odbora Podmurvice. 
 
Odluka: 
Članovi VMO nisu imali primjedbi na Poslovnik VMO, te je isti jednoglasno usvojen. 
 



AD – 2  
Predsjednica VMO otvorila je raspravu o drugoj točki dnevnog reda, usvajanje Pravila Mjesnog 
odbora Podmurvice. 
 
Odluka: 
Članovi VMO nisu imali primjedbi na Pravila Mjesnog odbora, te je isti jednoglasno 
usvojen. 
 
AD – 3  
Predsjednica VMO otvorila je raspravu o trećoj točki dnevnog reda, usvajanje Pravilnika o 
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Podmurvice. 
 
Odluka: 
Članovi VMO nisu imali primjedbi na Pravilnik o nagrađivanju, te je isti jednoglasno 
usvojen. 
 
AD – 4  
Predsjednica Vijeća MO izvijestila je vijećnike da je potrebno donijeti Odluku o osobi koja će uz 
predsjednika Vijeća biti ovlaštena za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora. 
Jadranka Žikić predložila je g. Aleksandra Merle, a prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Odluka: 
G. Aleksandar Merle, član VMO jednoglasno je izabran da uz Jadranku Žikić, predsjednicu 
VMO bude ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima na žiro računu mjesnog odbora. 
 
AD – 5  
Predsjednica VMO gđa. Jadranka Žikić je nazočnim vijećnicima dala na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Podmurvice za 2015. godinu financiranih ili 
sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za 
realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna. Predloženi su slijedeći programi: Dani 
MO, Kreativne radionice, Tiskanje biltena, Doček Svetog Nikole, te ekološka akcija, turnir u 
boćanju. Isto tako, planira se realizirati programe iz područja zdravstva: organizacija akcije 
mjerenja tlaka i šećera u krvi, predavanje o zdravlju, praćenje aktivnosti Dobrovoljnih darivatelja 
krvi te aktivno uključivanje u akcije Crvenog križa. Predviđeno je kroz programe provesti 
čitateljski klub, te osnivanje dramske sekcije.  
Predsjednica VMO je nazočnim vijećnicima dala na raspravu prijedlog Programa rada Vijeća MO 
za 2015. godinu. 
 
Zaključak:  
Prijedlog Programa rada Vijeća MO Podmurvice za 2015. godinu jednoglasno je 
prihvaćen. 
 
AD – 6  
 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je na raspravu nazočnim vijećnicima Prijedlog prioriteta 
za 2015. godinu obrađen od strane Odjela gradske uprave za komunalni sustav s procijenjenim 
iznosima za svaku stavku. 
Vijeće je nakon rasprave prihvatilo prijedlog prioriteta za 2015. godinu u iznosu od 474.000,00 
kuna koji će proslijediti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav prema tabeli: 
 

22 MO PODMURVICE  
UKUPNO: 474.000,00 

2 Opremanje mediteranskog parka u Ličkoj 
ulici kod kućnog broja 8 30.000,00 

4 Uređenje zelene površine u Bribirskoj 
ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9 100.000,00 



4 Opremanje zelene površine u Bribirskoj 
ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9 10.000,00 

5 Uređenje parka za istrčavanje pasa u 
Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2 100.000,00 

5 Opremanje parka za istrčavanje pasa u 
Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2 25.000,00 

6 
Izrada dobava i postava autobusne 
čekaonice na stajalištu Vukovarska - 

pravac prigrad 
55.000,00 

9 Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u 
Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2 30.000,00 

10 Proširenje javne rasvjete u Ulici Rujevica 
od kućnog broja 1/3 do kućnog broja 1 21.000,00 

11 Proširenje javne rasvjete na igralištu u 
Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1 57.000,00 

13 

Sanacija kamenog zida i postava letvi za 
sjedenje na sportskom igralištu u 

Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog 
broja 1  

34.000,00 

15 Sanacija stubišta u Bribirskoj ulici kod 
kućnog broja 16 12.000,00 

 
 
Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog prioriteta za 2015. godinu. 
 
AD – 7 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 7 – 1  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike o zahtjevu g. Kristića u kojem traži da se u Čandekovoj ulici 
kod Spara postavi semafor ili neko drugo rješenje s ciljem usporavanja brzine, te predlaže da 
Cavtatska ulica opet bude dvosmjerna.  
Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da se zahtjev g. Kristića proslijedi Rijeka prometu, 
nadležnom za održavanje prometnica.  
 
AD – 7 – 2  
G. Ivan Sviderek predlaže da se uputi zahtjev Rijeka prometu da se u Ulici Plase kod joga iscrta 
horizontalna signalizacija, jer je cesta nepregledna, a vrlo prometna. 
Nakon kraće rasprave donijeta je odluka da se uputi zahtjev Rijeka prometu o horizontalnom 
obilježavanju Ulice Plase kod joga. 
  
AD – 7 – 3  
G. Aleksandar Merle osvrnuo se na problem uklanjanja privremenog objekta - kioska u Ulici 
Emilija Randića kod kbr. 2. Iako je prije četiri godine proslijeđen zahtjev Odjelu gradske uprave 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, te upućena prijava Građevinskoj 
inspekciji kiosk još uvijek nije uklonjen. Nakon rasprave donijet je zaključak da se Građevinskoj 
inspekciji uputi požurnica za uklanjanje privremenog objekta.  
 
AD – 7 – 4  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je nakon realiziranih radova sukladno planu komunalnih 
prioriteta za 2014. godinu u nadležnosti Rijeka prometa, evidentiran ostatak sredstava u iznosu 
od 33.562,15 kn sa PDV-om. Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se preostala 
sredstva usmjere na nastavak uređenja nogostupa u Ulici Frane Mladenića prema Ulici Plase. 
 
AD – 7 – 5 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je nakon realiziranih radova sukladno planu komunalnih 
prioriteta za 2014. godinu u nadležnosti Energa, evidentiran ostatak sredstava. Nakon rasprave 



donijeta je jednoglasna odluka da se preostala sredstva usmjere na postavljanje rasvjetnog tijela 
u Ulici Lužine kod kbr. 7/1.  
 
AD – 8 – RAZNO  
AD – 8 – 1  
Tajnica MO obavijestila je vijećnike da će se u ponedjeljak, 08. prosinca 2014. godine u 17 sati u 
Gradskoj vijećnici održati prezentacija o mjesnoj samoupravi. Prezentaciji će prisustvovati 
Jadranka Žikić, Marija Prtenjača i Aleksandra Lovrić.  
  
AD – 8 – 2  
Programska aktivnost VMO – Doček Svetog Nikole održat će se u petak, 05. prosinca s 
početkom u 18 sati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice. Tajnica je pripremila popis 
prijavljene djece. Priredbu će odraditi i voditi voditeljica GSU Ri stars, a u ulozi Svetog Nikole 
sudjelovat će član Pehinarskih feštara.  
 
AD – 8 – 3  
Programska aktivnost – radionice – održat će još tri kreativne radionice, a svoje radove će 
polaznice izložiti u četvrtak, 18. prosinca u prostorijama Mjesnog odbora u sklopu druženja sa 
građanima.  
 

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

Sjednica je završila u 20 i 45 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 4 (četiri) stranice. 
 
 

 


