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ZAPISNIK 
SA 43. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 

43. sjednica VMO Podmurvice održana je 29.04.2014. (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 
- Ivan Sviderek, član VMO  
- Nives Levar, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice VMO Podmurvice održane 27.03.2014. 

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

 
DNEVNI RED 

 

1. Program rada – Bilten 
2. Program rada – Kreativna radionica 

 

3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 

 

 

AD – 1 

U toku lipnja i srpnja pripremit će se materijal za rad na biltenu, te ogledni primjerak dati na 
čitanje, a kako bi se isti dao u tisak početkom mjeseca rujna 2014. godine 
 
AD – 2    

Kreativna radionica decoupaga u dogovoru s gñom. Ksenijom Grozdanić održat će se u četvrtak,  
22. svibnja 2014. godine o čemu će grañani biti obaviješteni putem plakata. 
 
AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD – 3 – 1  

Na zahtjev da se uvede nova autobusna linija kroz Banderovo prema Podmurvicama – 
Smučevom bregu i Plasama, stigao je odgovor od KD Autotrolej. Predlažu zajednički sastanak s 
predstavnicima MO Banderovo, TD Rijeka promet, a na kojem bi se definirala eventualna trasa i 



mogućnost uvoñenja iste. Tajnica MO dogovorit će zajednički sastanak, te obavijestiti vijećnike. 
 
AD – 3 – 2   

U Ulici Hahlić kod kućnih brojeva 17 i 19, a iznad rampe potrebno je postaviti zaštitnu ogradu 
zbog učestalih padova prolaznika osobito u noćnim satima kada je smanjena vidljivost. 
Kontaktirati TD Rijeka promet da se postavi zaštitna ograda iz sredstava redovnog održavanja.  
 
AD – 4 – 3  

Grupa grañana dostavila je zamolbu da se uredi igralište u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog 
broja 1, popularno zvano "Tenisko igralište".  
Nakon rasprave donijeta je jednoglasna odluka da se dogovori sastanak sa OGU za komunalni 
sustav da se dio igrališta uredi sredstvima redovnog održavanja. Grupa grañana zajedno sa 
Vijećem MO natječajem Riječkog programa lokalnog partnerstva može tražiti sredstva za 
postavljanje umjetne trave, a putem komunalnih prioriteta za 2015. godinu Vijeće MO postavit će 
javnu rasvjetu. Obraslu zelenu površinu, formiranje grmova  i kresanje granja KD Čistoća uredit 
će sredstvima redovnog održavanja. 
 
AD – 4 – 4  

U nekoliko navrata obilazeći teren skrenuta je pažnja na puknuće potpornog zida u Vukovarskoj 
ulici kod kućnog broja 108, te je uklonjen i bor zbog čijeg je korijena došlo do oštećenja. 
Dostaviti TD Rijeka promet zahtjev da se potporni zid sanira. 
 
AD – 5 – RAZNO  

AD – 5 – 1  

Obilaskom terena, a vezano za dogovor oko lokacije parka za istrčavanje pasa, predstavnica 
OGU za urbanizam Vijeću MO predložila je da se na lokaciji Plase 6/2 gdje je bio nekadašnji 
bunker okoliš uredi kao vidikovac. 
Nakon rasprave donijeta je odluka da se prijedlog ureñenja lokacije Plase 6/2 kao vidikovac 
postavljanjem klupa i javne rasvjete obuhvati prijedlogom komunalnih prioriteta za 2015. godinu.  
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik Vijeća MO: 
 
 
                     ðulijana Desanti                                                                 Aleksandar Merle 

Sjednica je završila u 20 i 10 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 

 


