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ZAPISNIK 

SA 31. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
31. sjednica VMO Podmurvice održana je 19. rujna 2017. (utorak) s početkom u 18,30 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 30. sjednice VMO Podmurvice održane 29. kolovoza 2017. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programske aktivnosti Vijeća MO za 2018. godinu 
2. Programska aktivnost: kreativna radionica 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu prijedlog 
Programskih aktivnosti mjesnog odbora Podmurvice za 2018. godinu financiranih iz sredstava 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi 
sveukupno 20.000,00 kuna te uključuje: kreativne radionice, obilježavanje Dana MO, ekološka 
akcija, Doček Svetog Nikole. Iz proračuna Grada programi predlažu se iz područja sportsko-
rekreacijskih aktivnosti građana u iznosu od 700,00 kn, iz područja ekologije – održavanje 
ekološke akcije u iznosu od 5.570,00 kn. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada za 2018. godinu.  
    
AD – 2   
Programska aktivnost: kreativne radionice održat će se dvije u listopadu, četiri u studenom i to 
utorkom od 14 do 18 sati u prostorijama MO u velikoj sali, a tajnica MO će pripremiti plakate. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
U Ulici Emilija Randića zapadno od kbr. 2 još uvijek se nalazi kiosk koji je trebao biti uklonjen 



prema Rješenju Ministarstva graditeljstva. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti upit Ministarstvu graditeljstva.  
 

AD – 3 – 2  
U Ulici Plase kod kbr. 6/3 na platou uklonjen je građevinski materijal i komunalni otpad (divlji 
deponij), ali nije osposobljena rampa na ulazu i treba postaviti lokot. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 3 – 3  
Dezinsekcija će u mjesecu listopadu provoditi detaljnu dezinsekciju i deratizaciju, a tajnica će 
proslijediti kritične lokacije na području Podmurvica. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1  
Turistička zajednica grada Rijeke i Grad Rijeka organizirat će u srijedu, 27. rujna 2017. godine u 
12,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Korzo 16 prigodni program kojim će obilježiti Svjetski dan 
turizma i završetak akcije „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“. Upućen je poziv na svečanu dodjelu 
priznanja kako bi uručili priznanje koje je dodijeljeno Mjesnom odboru za provedbu akcija u sklopu 
ovog projekta.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
  
 

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

Sjednica je završila u 20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


