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ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
17. sjednica VMO Podmurvice održana je 27. travnja 2016. (srijeda) s početkom u 17,30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO  
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Podmurvice održane 30. ožujka 2016. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2017. godinu  
2. Sportski susreti mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je vijećnicima na raspravu prijedloge Vijeća i građana za 
uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. godinu – komunalne prioritete. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. Tajnica će dostaviti vijećnicima tabelu prijedloga za 
usvajanje. 
 
AD – 2   
Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Direkcija za mjesnu samoupravu organizira sportske 
susrete mjesnih odbora, a povodom obilježavanja blagdana Dana Svetog Vida – zaštitnika našeg 
grada. Sastanak koordinatora za sport održan je u četvrtak, 07. travnja. Predviđen termin 
odvijanja sportskih igra je 04. lipanj 2016. (subota) na sportskim terenima ŠD Zamet i BK Zamet, 
gdje će se održati discipline: kartanje, boćanje i potezanje konopa. Na igralištu Delta na Brajdici 
održat će se turnir u malom nogometu kojeg organiziraju mjesni odbori: Luka, Centar-Sušak i 
Školjić (03, 04. i 05. lipnja).  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 



AD – 3 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Nakon obilnih kiša, zelene površine na području Podmurvica potrebno je pokositi, a grane stabala 
podrezati i oblikovati grmove lovora višnjika. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća. 
 
AD – 3 – 2 
Stanari Ulice A. Benussi kbr. 6 i 8 podnijeli su usmeni zahtjev da se uredi zelena površina na 
južnoj strani zgrada, jer grmove lovora višnjika treba podrezati i oblikovati, te grane borova sa 
istočne strane podrezati kako ne bi uništavali fasadu.   
 
 Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća. 
 
AD 3 – 3  
U Dubrovačkoj ulici kod kbr. 4 na parkirnom prostoru oštećeno je rasvjetno tijelo na stupu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Energo. 
 
AD – 4  – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Grad Rijeka i Savez antifašističkih boraca i antifašista pozivaju na svečanu akademiju povodom 
obilježavanja obljetnice oslobođenja Rijeka od fašizma u utorak, 03. svibnja 2016. godine u 
Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja.    
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanoj akademiji prisustvovat će gđa. 
Jadranka Žikić, predsjednica Vijeća MO. 

 
AD – 4 – 2  
Vijeće MO Luka dostavio je zamolbu za potporu da se u Ulici Riva Boduli vrati dvosmjerno 
prometovanje zbog prometnog kaosa na tom području.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, te u potpunosti podržava potporu da se vrati 
dvosmjerno prometovanje u Ulici Riva Boduli. 

 
AD – 4 – 3  
Privode se kraju radovi na uređenju parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase, te se svečano 
otvorenje planira u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine s početkom u 12 sati. 
 
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 2 (dvije) stranice. 

 


