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ZAPISNIK 

SA 15. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
15. sjednica VMO Podmurvice održana je 24. veljače 2016. (srijeda) s početkom u 17 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 14. sjednice VMO Podmurvice održane 26. siječnja 2016. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu 
2. Programska aktivnost: Kreativna radionica 
3. Programska aktivnost: Dani MO 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 
 

 

AD – 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednica Vijeća Jadranka Žikić potpisnica je Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2015. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, 
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 2   
U ožujku 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. Prva radionica decoupaga i crtanja na staklu biti će u srijedu, 16. ožujka u 16 sati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 



AD – 3  
Za programsku aktivnost – Dani MO predviđeno je nekoliko događanja, a isto će se odvijati krajem 
ožujka i početkom travnja. U prostorijama Mjesnog odbora organizirat će se akcija mjerenja 
krvnog tlaka i šećera u krvi u srijedu, 30. ožujka od 9 do 11 sati, u 11,30 sati polaganje cvijeća i 
paljenje svijeća na na gradskom groblju Drenova u Aleji branitelja,a u 16,45 sati kod spomenika u 
Vukovarskoj ulici. U 18 sati održat će se predavanje o Alergijama i zdravoj prehrani, a nakon 
predavanja druženje uz sok i slatkiše. U četvrtak, 31. ožujka u 17 sati organizirat će se posjeta 
Villi Ružić – spomeničkoj knjižnici i zbirki Mažuranić-Brlić-Ružić na Pećinama. U utorak, 05. 
travnja u 16 sati održat će se kreativna radionica. Obilježavanje Dana MO Podmurvice završit će 
se službenim otvorenjem Mediteranskog parka u Ličko/Bakarskoj ulici, te parka za istrčavanja 
pasa u Ulici Plase.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 4 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
U Ulici Emilija Randića kod kbr. 2 na cesti nalazi se veliki bor čije grane ometaju prolaz pješaka i 
vozila, te treba podrezati grane. 
  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  Zahtjev dostaviti Odjelu GU za komunalni 
sustav. 
 

AD – 4 – 2  
G. Kristić iz Dubrovačke ulice kbr. 1 dostavio je ponovni zahtjev radi remećenja javnog reda i mira, 
zbog laveži pasa iz Vukovarske kbr. 77. Osim toga ima primjedbe na postavljenu rasvjetu u 
Dubrovačkoj ulici kod kbr. 3 na parkiralištu, jer smatra da je rasvjeta preslaba. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji komunalno redarstvo, zbog remećenja javnog reda i 
mira, a Energu zbog rasvjete. 

 
AD 4 – 3  
U Vukovarskoj ulici od kbr. 53 do kbr. 59 svakodnevno se parkiraju vozila na nogostup, te ometaju 
siguran prolaz pješacima, jer su prisiljeni koristiti kolnički trak. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkciji prometno redarstvo i TD Rijeka promet. 

 
AD 4 – 4  
U  Čandekovoj ulici kod kbr. 8 – južna strana, u Vukovarkoj ulici kod kbr. 108 – južna strana, te u 
Bribirskoj ulici kod kbr. 18 oštećeni su potporni zidovi (napuknuti), te ih treba sanirati kako se 
pukotine ne bi širile i dovele u opasnost prolaznike. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev dostaviti TD Rijeka promet. 
 

AD 4 – 5  
U Karlovačkoj ulici kod kbr. 6, u Bakarskoj ulici kod kbr. 1 i 3, te između kbr. 18 i 20 nalaze se 
spremnici za komunalni otpad koji nisu osigurani, pa prilikom nevremena i jakih vjetrova pomiču 
se, pa prijeti sigurnosti cestovnog i pješačkog prolaza. 
 
Zaključak: 

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



AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1  
Nakon svih ugovorenih i realiziranih poslova TD Rijeka promet prema komunalnim prioritetima za 
2015. godinu, evidentiran je ostatak sredstava u ukupnom iznosu 2.796,88 kn uključivo PDV .  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, te predlaže da se za preostala sredstva u 
ukupnom iznosu od 2.796,88 kn uključivo PDV, kod ulaza u salu Mjesnog odbora 
Podmurvice, Dubrovačka 2, izgrade dodatne dvije stepenice, jer je postojeća 
previsoka, te da se uredi nogostup u Dubrovačkoj ulici od ulaza u kbr. 2 prema 
jarbolima i stepenicama koje vode do Mjesnog odbora. 

 
AD – 5 – 2  
Odjel gradske uprave za poduzetništvo dostavilo je zahtjev za određivanje kasnijeg završetka 
radnog vremena za ugostiteljski objekt caffe bar Boćarija Lučki radnik u Ulici Franje Čandeka bb 
za dan 04. ožujka 2016. godine (do 02,00 sati) za održavanje Karlovačkoj party-a, a traže 
mišljenje Vijeća. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je razmatralo zahtjev, te su suglasni da se odobri produženo radno vrijeme uz 
napomenu da buka bude umjerena i kontrolirana, te da ne ometa stanare. 

 
AD – 5 – 3 – informacija  
Vezano za rekonstrukciju raskršća u ožujku će se korigirat visina prometnice u Ulici Hahlić kod 
kbr. 10 radi povećanja preglednosti i sigurnosti cestovnog i pješačkog prolaza. 
.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

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

Sjednica je završila u 18 i 45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 

 


