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ZAPISNIK 

SA 18. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
18. sjednica VMO Podmurvice održana je 24. svibnja 2016. (utorak) s početkom u 18,30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO  
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Podmurvice održane 27. travnja 2016. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. godinu  
2. Zamolba Tihomira Dujakovića 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Zamjenica predsjednice VMO Marija Prtenjača dala je vijećnicima na raspravu i usvajanje 
prijedloge Vijeća i građana za uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017. 
godinu – komunalne prioritete. 
 
Zaključak: 

 Vijeće predlaže i usvaja sljedeće prijedloge komunalnih prioriteta za 2017. godinu:  
- postava rasvjetnih stupova u Ulici Plase kod kućnog broja 12 prema Ulici Vrh Seline 

kućni broj 1 i nadalje prema kućnom broj 4   
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Vukovarska kod kućnog 

broja 90 (smjer Rijeka – prigrad)      
- izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Vukovarska raskršće sa 

Rujevicom (smjer Rijeka - prigrad)   
-  izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Čandekova kod Spara 

(smjer Rijeka – prigrad)  
- asfaltiranje parkirnog prostora u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 27, uz 

sklonište prema betonskom stupu 
-  uređenje parka za odmor u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9 prema 

idejnom projektu – II faza (nastavak radova prema potrebi) 



- uređenje dječjeg parka u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8 – izgradnja 
staze koja spaja zapadni ulaz sa platoom gdje se nalaze dječje sprave, te postava 
dviju klupa uz stazu (nastavak radova prema idejnom projektu) 

- postava dječjih sprava (dvije njihalice) sa antistres podlogom u dječjem parku u 
Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8 

- uređenje zelene površine u rekreacijski park sa fitness spravama u Bribirskoj ulici 
sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10 prema idejnom projektu izrađen u 2016. godini 

- sanacija prilaza i stepenica u Bakarskoj ulici prema kućnim brojevima 6 i 6/1 
- postava njihalica sa antistres podlogom i stolne garniture sa ocrtanom pločom za 

šah u dječejm parku u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1 
- nabava i postava malih nogometnih golova na sportskom igralištu u Dubrovačkoj 

ulici sjeverno od kućnog broja 1 
- nabava i postava tobogana (zamjena postojećeg) i njihalica sa antistres podlogom u 

dječjem parku u Bihaćkoj ulici južno od kućnog broja 1 
- nabava i postava dviju njihalica sa antistres podlogom u dječejm parku u Ulici 

Branimira Markovića istočno od kućnog broja 15 
- nabava i postava dječjih sprava sa antistres podlogom u dječjem parku u Ulici 

Andre Benussi južno od kućnog broja 2, a istočno od Ulice Emilija Randića kućni 
broj 4 

- nabava i postava dvije njihalice sa antistres podlogom u mediteranskom parku u 
Ličkoj ulici kućni broj 8     

- građevinsko uređenje postojećeg četverca u dječjem parku u Bribirskoj ulici istočno 
od kućnog broja 5 

- uređenje betonske podloge uz postavljanje novih sprava sa antistres podlogama u 
dječjem parku u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5   

- nabava i postava zabrane za kućne ljubimce u svim parkovima (na svim ulazima) na 
području Mjesnog odbora Podmurvice    

- uklanjanje ostataka građevine i ruševnih dijelova uz trafo stanicu u Čandekovoj ulici 
zapadno od kućnog broja 8    

- uređenje zelene površine kod Studentskog doma u Ulici Branka Blečića kod kućnog 
broja 4 

- izgradnja stepenica kod crkve Marije Pomoćnice od Karlovačke ulice prema 
Vukovarskoj ulici 

- uređenje zelene površine u Vukovarskoj ulici istočno od kućnog broja 120 na 
raskršću sa Ulicom Emilija Randića   

 
AD – 2   
G. Tihomir Dujaković iz Ulice Plase kbr. 14 dostavio je zamolbu s prigovorom na završne 
izvedene radove na asfalitiranju ceste nakon rekonstrukcije i izgradnje vodovodne i kanalizacijske 
instalacije u Ulici Plase. Naime, kako ističe nekad su stanari kbr. 14 koristili četiri do pet parkirna 
mjesta izvan kolničkog traka što ime je sada onemogućeno nakon proširenja kolničkog traka. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Cavtatskoj ulici između kbr. 1 i 3 nalazi se stup sa rasvjetnim tijelom koji je obrastao zelenilom i 
potrebno ga je očistiti kako bi koristilo svrsi.   
 
 Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev HEP-u, Tehničkoj službi. 
 
AD 3 – 2  
Svakodnevno vlasnici pasa šeću svoje kućne ljubimce po dječjim parkovima, poglavito u 
parkovima u Dubrovačkoj ulici južno od kbr. 1, te u Čandekovoj ulici istočno od kbr. 8. 
 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, Direkcija komunalno redarstvo. 
 

AD – 4  – RAZNO 
AD – 4 – 1 – informacija 
U ponedjeljak, 23. svibnja službeno je otvoren park za istrčavanje pasa sa agiliti spravama u Ulici 
Plase. 
 
Zaključak: 
Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 

 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Zam. predsjednice Vijeća MO: 
                                                                                                                      
 
                     Đulijana Desanti                                                                    Marija Prtenjača 

Sjednica je završila u 20 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 

 


