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ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 

34. sjednica VMO Podmurvice održana je 28.05.2013. (utorak) s početkom u 18 i 30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice VMO Podmurvice održane 29.04.2013. 

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

DNEVNI RED 

 

1. Podjela nagrada za Naj okućnicu 
2. Program rada – Street art 
3. Komunalna problematika 
4. Razno. 

 

 
AD – 1 

Ove godine prijavljeno je 12 sudionika za izbor Najljepše okućnice i balkona. Podjela nagrada uz 
prigodni program organizirat će se u srijedu, 19. lipnja 2013. godine s početkom u 18 sati u 
prostorijama Mjesnog odbora u sali za sastanke. Tajnica MO pripremit će nagrade, zahvalnice i 
priznanja. 
 

AD – 2  

Program rada – Street art, koji je započeo u ožujku iscrtavanjem grafita u dječjem parku u 
Čandekovoj ulici privodi se kraju. Planirano je iscrtavanje još dvaju potpornih zidova, a sav 
potreban materijal je naručen. Dostaviti zahtjev za suglasnost iscrtavanja grafita Gradu Rijeci, 
Komisiji za postavu predmeta za nove lokacije. 
 
 



AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD 3 – 1  

U dječjem parku u Bribirskoj ulici kod kbr. 5 nastala su puknuća na potpornom zidu. Dostaviti 
zahtjev OGU za komunalni sustav da se zid sanira. 
 
AD 3 – 2 

U ovoj godini prema saznanjima, rokovi za izvršenje radova prema komunalnim prioritetima za 
2012/13. godinu u dječjem parku u Čandekovoj ulici trebaju biti završeni do 31. svibnja, a u 
mediteranskom parku u Ličkoj ulici do 30. lipnja o.g. Kako u Čandekovoj ulici radovi nisu gotovi, a 
u Ličkoj nisu ni započeli dogovoreno je da se proslijedi upit prema OGU za komunalni sustav, 
prema izvoñačima radova KD Čistoći, te podizvoñaću Zanatskoj zadruzi "Gradin". 
 
AD 3 – 3 

U Bakarskoj ulici kod kbr. 6/1, prema predloženim komunalnim prioritetima za 2013. godinu 
planirano je urediti parkirni prostor. Stanari kbr. 6/1 su se žalili na planirani projekt, pa su radovi 
usporeni. Nakon rasprave vijećnici su donijeli jednoglasnu odluku da će se inzistirati na ureñenju 
površine, obzirom da ju isti koriste u privatne svrhe, a stanari Bakarske ulice u prikraćeni za 
parkirni prostor. Osim toga, skrenuta je pažnja na prilaz iz Bakarske ulice kod kbr. 4 i 8 prema kbr. 
6. Naime, prilaz je prije bio puno širi, te je tu stajala jedna baja za kućni otpad, koja je svojevoljno 
preseljena na cestu. Dostaviti zahtjev OGU za urbanizam da se ispita vlasništvo parcele. 
 

AD 3 – 4  

Prije nekoliko mjeseci ureñen je kiosk (bivša Mrkvica) u Vukovarskoj ulici. Na istome stoji natpis 
pekara VI-VA, ali sa radom još nisu počeli. Uputiti upit OGU za poduzetništvo da nas informiraju 
što se dogaña sa tim poslovnim prostorom. 
 
AD 3 – 5  

Iako je Vijeće MO u studenom 2011. godine pokrenulo pitanje uklanjanja kioska u Ulici Emilija 
Randića kod kbr. 2, do sada se ništa nije napravilo. OGU za urbanizam proslijedio je predmet 
Grañevinskoj inspekciji, ali prema saznanjima ništa nije poduzeto. Dostaviti požurnicu prema OGU 
za urbanizam i Grañevinskoj inspekciji. 
 
AD 3 – 6  

Gña. Jadranka Žikić osvrnula se na problem nedovršenih radova, te puknuća cijevi kod upojnog 
bunara u Ulici Hahlić izmeñu kbr. 15 i 17. Osim što radovi nikad nisu do kraja izvršeni, sam otvor 
kanala je upitan. Dostaviti zahtjev OGU za komunalni sustav da se saniraju prekopi i zaštiti pristup 
oko upojnog bunara.  
 
 
AD – 4 – RAZNO 

AD 4 – 1 . 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da se u subotu, 01. lipnja održavaju sportski susreti mjesnih 
odbora na ŠD Zamet, te da su prijavljene ekipe boćara i ekipa kartašica koje će zastupati MO 
Podmurvice.     
 
 

Sjednica je završila u 20 I 15 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranica. 
 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

 
Predsjednik VMO Podmurvice: 

 

 
                   ðulijana Desanti 

 
Aleksandar Merle 



 


