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ZAPISNIK 
SA 10. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
10. sjednica VMO Podmurvice održana je 29. rujna 2015. (utorak) s početkom u 19 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Podmurvice održane 25. kolovoza 2015. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu 
2. Prijedlog programa rada Vijeća MO za 2016. godinu 
3. Prijedlog postave kontejnera za 2016. godinu 
4. Programska aktivnost: Bilten  
5. Komunalna problematika 
6. Razno 

 
 

AD – 1 
Prema programu rada za 2015. godinu unutar programa Radionica ostala su neiskorištena 
sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna na poziciji 952 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje što je bilo namijenjeno za iscrtavanje grafita. Obzirom da za izradu grafita nije 
potrebno kupovati materijal, sredstva je potrebno preseliti na druge pozicije.  
Iznos od 2.000,00 kn sa pozicije 952 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
treba rasporediti na slijedeće pozicije: iznos od 300,00 kn na poziciju 957 – reprezentacija, iznos 
od 1.700,00 kn na poziciju 958 – ostali nespomenuti troškovi poslovanja.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je usvojilo predloženi rebalans. 
 

AD – 2  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je na raspravu prijedlog Programskih aktivnosti mjesnog 
odbora Podmurvice za 2016. godinu financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 
kuna, te ostalih Odjela gradske uprave. Predloženi su slijedeći programi: Kreativne radionice, 



Čitateljski klub, Dani MO, Ekološka akcija, Turnir u briškuli i trešeti, Doček Svetog Nikole. 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.  
Udruga Smart priprema radionicu za vijećnike 06. listopada od 17 do 18,30 sati o načinu pisanja 
prijedloga programa.  
 
Zaključak:  
Vijeće je usvojilo prijedlog Programa rada za 2016. godinu. Organiziranoj radionici 
prisustvovat će Jadranka Žikić. 
 
AD – 3   
KD Čistoća dostavlja pred kraj godine godišnji Program postavljanja kontejnera za glomazni 
otpad od 5 m³ za svaki mjesni odbor po mjesecima. Rasporedom i količinom kontejnera nismo 
zadovoljni, jer u nekim ključnim mjesecima kada građani imaju najviše potreba nisu 
zadovoljavajuća, pa je potrebno prerasporediti raspored postave kontejnera.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti prijedlog KD Čistoći o rasporedu i 
količini kontejnera za MO Podmurvice.  
 

AD – 4  
Tajnica MO izvijestila je da prema programskoj aktivnosti za 2015. godinu planirano je tiskanje 
biltena.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je usvojilo odluku da se odustaje od programa tiskanja biltena.  
 

AD – 5 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD –5– 1  
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za 
gospodarenje zemljištem dostavila je odgovor na prigovor na odlaganje građevinskog materijala 
u Ulici Plase, kojim Vijeće nije zadovoljno. Svjesni smo činjenice da se građevinski materijal 
negdje privremeno mora deponirati, ali ne i načinom provođenja. Osim toga koristi se daleko 
više od 1001 m² površine, u međuvremenu tražene zahtjevom za privremeni zakup 
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, a na rok od 6 mjeseci. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je zakazati sastanak sa Odjelom za 
urbanizam.  

 
AD – 5 – 2  
Stanari zgrade u Ulici Andree Benussi kbr. 6 uputili su zahtjev za uređenje okoliša zgrade. 
 
Zaključak: 

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

 
AD 5 – 3  
Grupa roditelja iz Ulice Hahlić uputila je prijedlog za uređenje dječjeg parka u Ulici Branimira 
Markovića istočno od kbr. 15.  
 
Zaključak: 

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

 
AD 5 – 4  
Vijeće i građani nisu zadovoljni održavanjem zelenih površina na većem dijelu Podmurvica.  
 



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje, pa je dogovoreno da se zatraži sastanak sa 

nadležnim iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, te KD Čistoća.  
 
AD – 6 – RAZNO  
AD – 6 – 1 – informacija 
Slijedeći susret zainteresiranih za čitateljski klub planiran je za 27. listopada 2015. u 17 sati u 
prostorijama Mjesnog odbora. 
 
  
 

 
 
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 3 (dvije) stranice. 
 

 


