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ZAPISNIK 
SA 44. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 

44. sjednica VMO Podmurvice održana je 12.06.2014. (četvrtak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivo Zubović, član VMO 
- Nives Levar, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice VMO Podmurvice održane 29.04.2014. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme trajanja 
svjetskog nogometnog programa 

 

2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 

 

 

AD – 1 

Tajnica MO informirala je vijećnike da je Gradonačelnik 9. lipnja 2014. godine donio Zaključak 
kojim se ugostiteljskim objektima iz skupine "Restorani i barovi" koji posluju na području grada 
Rijeke dozvoljava produženo radno vrijeme (do 03,00 sata) od dana 12.06. do 02.07., te 04. na 
05.07., 05. na 06.07., 08. na 09.07., 09. na 10.07., 12. na 13.07. i 13. na 14.072014. godine. 
Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem ovog zaključka po pojedinim 
zahtjevima ugostitelja donosi rješenja.  
 
 
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  

U Ulici Plase i Hahlić nalaze se dva divlja deponija, o kojima je Vijeće nekoliko puta 
obavještavao OGU za komunalni sustav i tražio da se očiste i uklone. Mjesni odbor Podmurvice 
je ekološki osviješten mjesni odbor, te kroz svoje ekološke akcije  koje se provode već niz 



godina na koje se odaziva zavidan broj sugrañana-volontera ureñuje i vodi brigu o zelenim 
površinama. Kako su divlji deponiji mjesta na kojima se odlaže svega i svašta, tako su i 
potencijalna mjesta zaraze, pa se tu ne provode ekološke akcije kako bi zaštitili volontere. Uputiti 
zahtjev OGU za komunalni sustav da se očiste i saniraju divlji deponiji u Ulici Plase kod kbr. 6-2, 
te na raskršću ulica: Plase, Vrh Seline i Hahlić.   
 
AD – 2 – 2  

Zbog obilnih kiša u proljeće, mnoge zelene površine na području Podmurvica su obrasle i 
zaraštene visokom travom, grajom i korovom. Uputiti zahtjev OGU za komunalni sustav i KD 
Čistoća da se površine redovitije i češće kose, poglavito dječji parkovi. 
  

AD – 2 – 3  

Mnogi radovi vezano za komunalne prioritete za 2014. godinu su u tijeku i nisu dovršeni, a 
nakon što se obave postoji mogućnost da će preostati sredstva koja bi se mogla iskoristiti za 
nove zahvate. Stoga Vijeće predlaže da se sredstva iskoriste za slijedeće namjene: postavljanje 
rasvjetnog tijela u Čepićkoj ulici kod kbr. 12 b; sanacija potpornog zida u Čandekovoj ulici na 
prilazu kod kbr. 8; sanacija potpornog zida u Vukovarskoj ulici kod kbr. 108; postavljanje dviju 
klupa i kante za otpatke na sportskom igralištu u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kbr. 1.  
 
AD – 3 – RAZNO  
AD – 3 – 1  

Tajnica MO obavijestila je vijećnike da će Gradsko vijeće na sjednici 12. lipnja 2014. godine 
donijeti novu ODLUKU o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u 
objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke. Prema novoj odluci sve političke 
stranke koje će koristiti prostore moraju plaćati naknadu.  
  
AD – 3 – 2  

Gña. Branka Šporar i gña. Marica Zrilić, profesorice u mirovini , dostavile su ponudu i prijedlog 
volonterskog rada u Mjesnom odboru. Prijedlog obuhvaća poticanje kulturnih dogañanja i 
uključivanja naših sumještana u nove aktivnosti, a predlažu okupljanje zainteresiranih za čitanje, 
identificiranje naših sugrañana koji pišu i njihovo uključivanje i druženje. Okupljanje 
zainteresiranih za glumu i recitiranje, pokretanje amaterske dramske grupe, suradnja u radu oko 
pripremanja biltena. 
Kako se sadašnji sastav Vijeća MO raspušta, a novi izbori se predviñaju za 19. listopada, Vijeće 
ne može više donositi nove odluke, pa predlažu da se podrži inicijativa gñe. Šporar i gñe. Zrilić, 
te novi sastav Vijeća upozna sa prijedlozima.  
 
AD – 3 – 3  

Sa današnjim danom raspušta se Vijeće MO Podmurvice, jer vijećnicima prestaje mandat, osim 
predsjedniku koji svoju funkciju obavlja sve do izbora novog predsjednika. Kako bi se ovaj 
zapisnik verificirao, tajnica MO će dostaviti svim vijećnicima zapisnik, a nakon što oni potvrde 
njegov sadržaj, predsjednik Vijeća MO isti će potpisati.  
 

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

Sjednica je završila u 19 i 50 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
 
 

 


