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ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
14. sjednica VMO Podmurvice održana je 26. siječnja 2016. (utorak) s početkom u 18 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  
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivan Sviderek, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Podmurvice održane 16. prosinac 2015. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu Vijeća MO za 2015. godinu 
2. Financiranje programske aktivnosti Vijeća MO za 2016. godinu – upute 
3. Programska aktivnost: Kreativna radionica 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je na raspravu nazočnim vijećnicima  Izvještaj o radu 
Vijeća MO za 2015. godinu-  
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu za 2015. godinu. 
 
AD – 2   
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, upute su 
razumljive i jasne, nemaju nikakvih primjedbi, te će se u svom radu pridržavati istih. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3  
U veljači Vijeće planira prema programskoj aktivnosti organizirati dvije kreativne radionice, a 
tajnica MO pripremit će plakat, obavijestiti građane i napisati članak na web stranicama Mjesnog 
odbora. 
  



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
AD – 4 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
U Karlovačkoj ulici kod kbr. 6 i u Bakarskoj ulici kod kbr. 1, te između kbr. 18 i 20 potrebno je 
postaviti podest, metalno postolje za spremnike za komunalni otpad, kako bi se iste učvrstile. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  Zahtjev dostaviti KD Čistoća. 
 

AD – 4 – 2  
Stanari Dubrovačke kbr. 1 dostavili su zahtjev radi remećenja javnog reda i mira, a žale se na 
vlasnika pasa Hrvoja Šimića iz Vukovarske kbr. 77, čiji pas neprestano laje danju i noću i time 
remeti mir. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji komunalno redarstvo. 
 

AD – 4 – 3  
Gđa. Supin iz Bribirske ulice kbr. 20 usmeno je skrenula pažnju da se ukloni ostatak stupića koji 
viri iz nogostupa u Vukovarskoj ulici kod autobusne čekaonice (između kbr. 116 i 120), jer su se 
već mnogi prolaznici spotaknuli prilikom izlaska iz autobusa.  
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet.  
 
AD 4 – 4  
U Cavtatskoj ulici između kbr. 1 i 3 nalazi se stup sa rasvjetnim tijelom koji je sav obrastao 
zelenilom, bršljanom, te je vidljivost vrlo loša. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev HEP, DP Elektroprimorje, Rijeka. 
 
AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1 – informacija 
KD Čistoća je prema zahtjevu koji je dostavljen vezano za podrezivanje drveća i grmova započelo 
sa uređenjem zelenih površina krenuvši od okoliša sportskog igrališta u Dubrovačkoj ulici sjeverno 
od kbr. 1 podrezivanjem lovora višnjika, a i bršljan koji je ometao prolasku pješaka u Ulici B. 
Blečića je uklonjen.  
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 2 – informacija  
KD Čistoća uputilo je program postavljanja kontejnera za glomazni otpad za područje MO 
Podmurvice za 2016. godinu, tajnica MO je isti proslijedila vijećnicima. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 3 – informacija  
Zahtjev za rekonstrukcijom raskršća ulica: Hahlić, Plase i Vrh Seline je odobren, te će TD Rijeka 
promet, nakon što prikupi potrebnu dokumentaciju i odobrenja, krenuti u rekonstrukciju, a radovi 
se planiraju za mjesec veljača-ožujak ovisno o raspisanom natječaju i izvođaču.  
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 



AD – 5 – 4 – informacija  
Odjel GU za komunalni sustav dostavilo je odgovor na zahtjev da se prisilno ukloni privremeni 
montažni objekt u Ulici Emilija Randića bb, kako slijedi:. 
Inspekciji postupak koji je kod njih pokrenut, započet je prema Zakonu o građevinskoj inspekciji 
(Narodne novine, broj: 153/13). 
Postupanje je bilo na sljedeći način: 

1. Inspektorica je donijela rješenje o uklanjanju 
2. Vlasnik (Peršić Sandi, Zvonimirova 54), dostavio je podnesak da je podnio zahtjev za 

legalizaciju 
3. Zahtjev za legalizaciju odbijen je od strane  Odjela GR  i obavijest o tome je dostavljena 

građevinskoj inspekciji 
4. Vlasnik je na rješenje o odbijanju legalizacije uložio žalbu te je istodobno podnio i zahtjev 

za naknadno izdavanje građevinske dozvole prema novom Zakonu o gradnji 
Zaključno, građevinska inspekcija neće poduzimati nikakve daljnje korake dok se ne riješi pitanje 
u vezi izdavanja građevinske dozvole. Ukoliko zahtjev za izdavanje građevinske dozvole i bude 
odbijen, prema Zakonu o građevinskoj inspekciji ne ide se odmah na izvršenje putem treće osobe, 
nego će vlasnika kažnjavati sa maksimalno 6 novčanih kazni, a tek ukoliko  ga ni tada ne ukloni, 
ide uklanjanje putem treće osobe. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 5 – 5 – informacija  
Čitateljski klub je nastavio sa radom, članovi su se sastali 21. siječnja, a slijedeći susret bit će u 
četvrtak, 18. veljače, zadatak je procitati slijedece knjige: Cecilia Ahern "Da me barem mozes 
vidjeti" ili Eric Faye "Nagasaki". 
 
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 40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 

 


