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ZAPISNIK 
SA 24. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
24. sjednica VMO Podmurvice održana je 20. prosinca 2016. (utorak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

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

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

 
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VMO Podmurvice održane 30. studenog 2016. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan  za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
2. Osvrt na rad Vijeća u 2016. godini  
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

 

AD – 1 
Vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu prema 
planiranim programima rada. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. 
i 2019. godinu. 
 

AD – 2  
Predsjednica VMO Jadranka Žikić osvrnula se na rad Vijeća u 2016. godini i navela svoja 
očekivanja o nastavku suradnje Vijeća, udruga i ostalih ustanova na području Podmurvica u 
zajedničkom interesu svih stanovnika. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – KOMUNALNA  PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Ulici Vlatke Babić kod kbr. 10 postavljena je zaštitna ograda. Stanari kbr. 12 i 14 postavljaju 



pitanje zašto isto nije učinjeno i ispred njihovih zgrada te tko je dužan voditi brigu oko zelene 
površine u okolišu zgrada.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit-zahtjev TD Rijeka promet i 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.   

 
AD – 3 – 2  
U Dubrovačkoj ulici kod kbr. 2 nalaze se spremnici za komunalni i sortirani otpad. Mnogi građani 
koji obavljaju građevinske radove u svojim stanovima, a iz kućnih brojeva 2 i 4, ostavljaju 
građevinski materijal: pločice, šutu i ostalo oko spremnika i uz sami zid. Iako to nije dozvoljeno i 
propisano je Odlukom o komunalnom redu, a predstavnicima stanara već je nekoliko puta 
skrenuta pažnja, isto se ponavlja redovito.  
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – RAZNO 
AD – 4 – 1  
Tajnica MO pokazala je na uvid vijećnicima ponudu fitness sprava za budući rekreativni park u 
Bribirskoj ulici koji se planira izgraditi u 2017. godini te su izabrane sprave koje bi bile adekvatne i 
prioritetne za postavu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 

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

Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


