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ZAPISNIK 
SA 35. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 

35. sjednica VMO Podmurvice održana je 09.07.2013. (utorak) s početkom u 17 i 30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivo Zubović, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice VMO Podmurvice održane 28.05.2013. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Zahvalnica za realizaciju Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2012. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno. 

 

 
AD – 1 

Iz Direkcije za mjesnu samoupravu upućen je zahtjev da se dostavi popis osoba kojima se želi 
zahvaliti za učešće u realizaciji projekta Riječkog lokalnog partnerstva za 2012. godinu. Nakon 
kraće rasprave donijeta je odluka da Vijeće MO Podmurvice za projekt "Zelena oaza Podmurvica 
2012." – park u Čandekovoj ulici želi dodijeliti Zahvalnice slijedećim učesnicima: Edi Gustin, Luka 
Krivičić, Ivica Košir, Marija Rački, Meri Šuković, Sonja Kopp, Stjepan Jedvaj, Milivoj Gojković, 
Verdan Grubelić i Zoran Subotić. 
 

AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD 2 – 1  

U 2013. godini iz komunalnih prioriteta putem Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
planiran je nastavak ureñenja dječjeg parka u Čandekovoj ulici, zapadni ulaz u park i staze koje 
spajaju dijelove parka, te ureñenje mediteranskog parka u Ličkoj ulici. Obzirom da je prošla prva 
polovica godine, a radovi još nisu započeli nakon rasprave donijeta je odluka da se uputi zahtjev 
KD Čistoća da se očituju o realizaciji radova, te obavijeste Vijeće o roku izvršenja.  



 

AD 2 – 2  

Stanari zgrade Emilija Randića 1 uputili su zahtjev da se ispita vlasništvo lokacije Emilija 
Randića južno od kbr. 9 obzirom da se na toj površini redovito parkira isto vozilo ili postavlja 
kamena prepreka i time privatizira površina. Zahtjev će se proslijediti Odjelu gradske uprave za 
razvoj i urbanizam.   
 
AD – 3 – RAZNO 

AD 3 – 1 . 
Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je Glazbeno scenska udruga Ri stars dodijelila Zahvalnicu 
Mjesnom odboru za podršku pri realizaciji projekta "Mudrost za budućnost".  
 
AD 3 – 2  

Kako u kolovozu zbog korištenje godišnjih odmora Vijeće neće imati sjednicu, a zbog 
vremenskih neprilika  nekoliko puta je odgoñena realizacija turnira u boćanju dogovoreno je da 
se turnir organizira u subotu, 07. rujna s početkom u 8,30 sati.  
 
 

Sjednica je završila u 18 i 30 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranica. 
 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

 
Predsjednik VMO Podmurvice: 

 

 
                   ðulijana Desanti 

 
Aleksandar Merle 

 


