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ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 
2. sjednica VMO Podmurvice održana je 18. prosinca 2014. (četvrtak) s početkom u 17,45 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Aleksandar Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Podmurvice održane 24. prosinca 2014. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2015. godinu i projekcija financijskog plana za 
2016. i 2017. godinu 

2. Zaključak za produženje radnog vremena 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku: 
 
Usvaja se Financijski plan Vijeća MO Podmurvice za 2015. godinu, a koji proizlazi iz 
usvojene Programske aktivnosti VMO Podmurvice za 2015. godinu, te projekcija 
financijskog plana za 2016. i 2017. godinu (a sastavni je dio ovog Zapisnika). 
 
AD – 2  
OGU za poduzetništvo dostavilo je zahtjev o mogućnosti donošenja zaključka kojim bi se Vijeće 
pozitivno očitovalo glede dužeg radnog vremena ugostiteljskih objekata u predstojećim 
blagdanima.  
Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo jednoglasan zaključak: 
 
o pozitivnom mišljenju-očitovanju glede dužeg rada ugostiteljskih objekata u 
predstojećim blagdanima.  
 



AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
G. Ivan Sviderek ima primjedbu na održavanje javnih površina, čišćenje ulica, stuba, te 
održavanja zelenila uz prometnice, osobito prema ulicama: Plase, A. Benussi, E. Randića i 
Hahlić. 
Dostaviti KD Čistoća zahtjev da se ulice i stube češće održavaju, te primjedbu na održavanje 
zelenila uz rubove prometnica. 
 
AD – 3 – 2   
Predsjednica Vijeća MO izvijestila je vijećnike da je na terenu održan sastanak sa projektantom 
vezano za izgradnju parka za istrčavanje pasa, na kojemu su date smjernice za izradu projekta, 
a prema uputama Odjela gradske uprave za urbanizam.   
 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da 07. siječnja 2015. godine započinju radovi na izgradnji 
kabelske veze 110 kv TS Pehlin – TS Turnić, te će trajati 13 mjeseci. Radi se o kapitalnom 
objektu kojim bi se riješilo napajanje grada Rijeke do daljnjega, odnosno povezale bi se točke 
trafostanica Pehlin, Turnić, Sušak, te buduće trafostanice Zamet. Trasa kabela prolazi 
djelomično kroz područje mjesnog odbora Podmurvice, a radovi se planiraju sredinom godine.  
 
AD – 4 – 2  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da prema programskoj aktivnosti za 2014. godinu nisu održani 
turnir u briškuli, te tiskanje biltena. 
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka da Vijeće MO odustaje od održavanja 
turnira u briškuli i tiskanju biltena. 
 
 

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

Sjednica je završila u 18 i 30 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 

 


