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ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 
7. sjednica VMO Podmurvice održana je 28. svibnja 2015. (četvrtak) 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 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Podmurvice održane 28. travnja 2015. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost – Kreativna radionica 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

 

AD – 1 
Kreativna radionica decoupaga održat će se u utorak, 16. lipnja 2015. godine s početkom u 15 
sati u prostorijama Mjesnog odbora. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 2 – 1  
Uz nogostupe i ceste obrasla je trava i ostalo raslinje, te je treba ukloniti radi prohodnosti 
pješaka, te preglednosti vozila. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 2 – 2    
Lokot na rampi (bivša betonara) u Ulici Plase oštećena je i skinuta, pa istu treba zamijeniti. 



Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za 

komunalni sustav. 
 

AD – 3– RAZNO 
AD – 3 – 1 - informacija 
U nedjelju, 31. svibnja 2015. godine održat će se izbori za članove vijeća i predstavnike 
nacionalnih manjina, a u Rijeci ima ukupno 11 biračkih mjesta. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
AD – 3 – 2 – informacija  
Predsjednica Vijeća MO obavijestila je vijećnike da je Učenički dom Podmurvice uputio poziv na 
Projektni dan "Priroda nas povezuje" koja će se održati 02. lipnja 2015. godine u prostorijama 
Doma s početkom u 11sati. Tom prilikom održat će se uz prigodan program i svečano podizanje 
zelene zastave – produžetak statusa eko škole.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

AD – 3 – 3 – informacija  
TD Rijeka promet uputio je prijedlog da se jednom mjesečno održi u prostorijama mjesnog 
odbora radni sastanak.    
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, te predložilo da se sastanci održavaju 
svakog prvog petka u mjesecu u 9-10 sati. 

 

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

Sjednica je završila u 19 i 40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 

 


