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ZAPISNIK 
SA 29. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
29. sjednica VMO Podmurvice održana je 18.12.2012. (utorak) s početkom u 16 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Aleksandar Merle, predsjednik VMO 
- Jadranka Žikić, zamjenica predsjednika VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Nives Levar, član VMO 
- Ivo Zubović, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice VMO Podmurvice održane 13.11.2012. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 
DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskom plana za 2013. godinu i projekcija financijskog plana za 
2014. i 2015. godinu 

2. Površina namijenjena boravku pasa - očitovanje 
3. Rad zimskih službi za vrijeme snježnih padalina 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 

 

 
AD – 1 
Nakon kraće rasprave Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći  
Zaključak 

 Usvaja se Financijski plan Vijeća MO Podmurvice za 2013. godinu, a koji proizlazi iz 
usvojene Programske aktivnosti VMO Podmurvice za 2013. godinu, te projekcija 
financijskog plana za 2014. i 2015. godinu (a sastavni je dio ovog Zapisnika). 
 

AD – 2  
Na prijedlog Vijeća svih mjesnih odbora i dodatnih 11 potencijalnih lokacija koje su predložene od 
strane OGU za komunalni sustav, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju, analizom važeće prostorno planske dokumentacije, te 



očevidom na terenu utvrdili su lokacije namijenjene za boravak pasa na području 22 mjesna 
odbora. Za MO Podmurvice predložena je lokacija: Ulica Plase 62, k.č. 3060/4 k.o. Zamet; grunt 
k.č. 1172/1 k.o. Plase – Zaštitna šuma, planske oznake Š2, sa napomenom: da primarno treba 
očistiti deponij smeća, te precizniju granicu obuhvata dogovoriti s OGU za komunalni sustav na 
terenu 
Vijeće u potpunosti podržava prijedlog da se na ponuđenoj lokaciji uredi površina za boravak pasa. 
 

 
AD 3  
Rukovoditelj sektora održavanja prometnica, Elio Biasol iz Rijeka prometa, uputio je dopis kojim 
traži da se dostave primjedbe na rad Zimske službe za vrijeme snježnih padalina koja su se 
dogodila u Gradu Rijeci, 7. i 8. prosinca 2012. godine. Vijeće MO nema primjedbi na rad Zimske 
službe, jer na Podmurvicama nije pao snijeg, ali podsjećaju da je bilo problema u veljači ove 
godine, te stvorio kaosu u prometu. Prometnice kroz Podmurvice – ulice: Hahlić i Plase bile su vrlo 
loše posipane i očišćene, a obzirom na konfiguraciju tla građani su imali velikih problema kao 
vozači i pješaci. Stanari se ne pridržavaju Odluke o komunalnom redu, da održavaju ulaz i prilaz do 
svoje zgrade čistim, pa i to stvara dodatne problema o čemu bi komunalni redar trebao voditi 
računa. Prijedlog Vijeća: da se ralica ubuduće kroz ulicu Lužine preko Vrh Seline i Plase spusti na 
Hahlić, te tako obave čišćenje i posipanje ceste u slučaju snježnih padalina, jer hitna interventna 
kola ne mogu prići ulazima na Hahlić 17, 19, 21, 23, 25 i 27. 
 
AD 4 - KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD 4 – 1   
U Bribirskoj ulici na stubama koje vode prema Ulici A. Benussi ne radi jedno rasvjetno tijelo, a 
druga dva se stalno pale i gase, što građanima predstavlja problem zbog slabe vidljivosti. Dostaviti 
zahtjev Energu da poprave rasvjetna tijela.  
 
AD 5 – RAZNO  
AD 5 – 1 
Tajnica je informirala vijećnike da Učenički dom Podmurvice u srijedu, 19. prosinca obilježava 65. 
godišnjicu djelovanja, te da su predsjednik Vijeća MO i tajnica MO pozvani da uveličaju ovaj 
događaj.   
 
 
 

Sjednica je završila u 17 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

 
Predsjednik VMO Podmurvice: 

 
 
                   Đulijana Desanti 

 
Aleksandar Merle 

 


































