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ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 
3. sjednica VMO Podmurvice održana je 27. siječnja 2015. (utorak) s početkom u 17 i 30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Podmurvice održane 18. prosinca 2014. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu Vijeća MO za 2014. godinu 
2. Financiranje programske aktivnosti Vijeća MO za 2015. godinu - upute 
3. Komunalna problematika 
4. Razno  

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je Vijeću na raspravu Izvješće o radu Vijeća u 2014. 
godini. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu za 2014. godinu. 
 
AD – 2  
Po ovoj točki dnevnog reda vijećnici su zaključili da su upoznati sa materijalom, upute su 
razumljive i jasne, nemaju nikakvih primjedbi, te će se u svom radu pridržavati istih. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 



AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
G. Milan Ivanković, ovlašteni predstavnik stanara Bihaćke kbr. 1 uputio je zahtjev da se uklone 
zimzelena stabla koja rastu uz zgradu, jer zaklanjaju svjetlost i uništavaju fasadu zgrade.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev je potrebno proslijediti OGU za 
komunalni sustav. 

 
AD – 3 – 2   
G. Aleksandar Merle obavijestio je prisutne da privremeni objekt u Ulici Emilija Randića kod kbr. 
2, unatoč Rješenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za inspekcijske 
poslove područne jedinice u Rijeci od 17. srpnja 2014. godine još uvijek nije uklonjen. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Upit je potrebno proslijediti Ministarstvu 
graditeljstva, te OGU za urbanizam. 

  
AD – 3 – 3  
Gđa. Marija Prtenjača izvijestila je vijećnike da je jedan od stanara svojevoljno kod ulaza u 
Bribirsku 7 dovukao veliki kamen  kako se ispod njegovog prozora ne bi parkiralo. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je o istome obavijestiti 
komunalnog redara. 

 
AD – 3 – 4  
G. Ivan Sviderek osvrnuo se na problem odlaganja glomaznog otpada na platou bivše betonare 
u Ulici Plase kod kbr. 6/3, te zahtjeva da se otpad ukloni, a rampa koja se nalazi na ulazu u plato 
da se zaključava kako bi se onemogućio pristup vozilima. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je o istome obavijestiti 
komunalnog redara. 

 
AD – 3 – 5  
G. Jadranka Žikić ističe da svjetleći, treptajući prometni znak na pješačkom prijelazu u 
Vukovarskoj ulici kod kbr. 130, koji je postavljen sredinom prosinca 2014. godine, ne radi 
odnosno da nije priključen na niskonaponsku mrežu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu. 
 

AD – 3 – 6  
G. Aleksandar Merle navodi da se kod privremenog objekta – crvenog kioska u Ulici Emilija 
Randića nalazi jedan veliki panj kojeg bi trebalo ukloniti grajferom. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev KD Čistoća. 
 
AD – 4 – RAZNO 
 
AD – 4 – 1 – informacija   
Bivši predsjednik Vijeća MO Aleksandar Merle i novoizabrana predsjednica Vijeća MO Jadranka 
Žikić potpisali su izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku 2014. godinu uz odgovarajuće 
priloge, a dokumentacija će biti dostavljena Direkciji za mjesnu samoupravu.   
 



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
AD – 4 – 2 – informacija  
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da Informativni centar za prevenciju kriminaliteta organizira 
prezentaciju i edukativno predavanje u cilju prevencije kaznenih djela imovinskog kriminaliteta. 
Prezentacija će se održati u četvrtak, 12. veljače 2015. godine s početkom u 17 sati (Dolac 7b). 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Prezentaciji će prisustvovati: Jadranka Žikić, 
Marija Prtenjača i Aleksandra Lovrić. 
 

 

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

Sjednica je završila u 18 i 45 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 3 (tri) stranice. 
 
 

 


