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ZAPISNIK 

SA 39. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 
39. sjednica VMO Podmurvice održana je 19. lipnja 2018. (utorak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Jadranka Žikić, predsjednica VMO 
- Marija Prtenjača, zamjenica predsjednice VMO 
- Aleksandar Merle, član VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Aleksandra Lovrić, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice VMO Podmurvice održane 24. svibnja 2018. godine. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog programske aktivnosti Vijeća MO Podmurvice za 2019. godinu 
2. Zahtjev Marije Benić, F. Čandeka kbr. 2 
3. Zahtjev Dragana Došen, F. Čandeka kbr. 8 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
 

AD – 1 
Predsjednica VMO Jadranka Žikić dala je nazočnim vijećnicima na raspravu prijedlog Programskih 
aktivnosti mjesnog odbora Podmurvice za 2019. godinu financiranih iz sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu gdje traženi iznos za realizaciju programa iznosi sveukupno 20.000,00 kuna 
te uključuje: iz području kulture – Đir po gradu – upoznajmo svoj grad, obilježavanje Dana MO, 
zdravstveni program – akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi i predavanja, ekološka akcija, 
Doček Svetog Nikole. Iz proračuna Grada predlažu se programi iz područja kulture – 8.000,00  kn, 
iz područja ekologije – održavanje ekološke akcije u iznosu od 9.420,00 kn, iz područja sportsko-
rekreacijskih aktivnosti građana u iznosu od 700,00 kn. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada za 2019. godinu.  
    
AD – 2  
Vijeće MO zaprimilo je pritužbu gđe. Marije Benić iz Ulice Franje Čandeka kbr. 2 vezano za 
izvođenje radova na potpornom zidu i ne održavanju zelene površine sjeverno od zgrade. 
 
Zaključak: 

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

 



AD – 3 
Vijeće MO zaprimilo je zahtjev g. Dragana Došen jednog od voditelja tima RI EU prijestolnice 
kulture vezano za uređenje zelene površine u Ulici Franje Čandeka zapadno od kbr. 8 i 
organiziranje sastanka sa predstavnicima Grada. 
 
Zaključak: 

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

AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 4 – 1  
U Dubrovačkoj ulici kod kbr. 1, 2 i 6 nalaze se nekoliko spremnika za komunalni otpad koji su 
oštećeni, ne zatvaraju se dobro poklopci. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev KD Čistoća za zamjenu 
spremnika.  
 

AD – 4 – 2  
Na širem području Podmurvica ima puno lokacija koje su obrasle nepoželjnom vegetacijom, 
poglavito uz nogostupe, staze i stepeništa. 
 
Zaključak: 

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

 
AD – 4 – 3  
U Ulici Branimira Markovića neposredno prije rotora nalaze se iscrtana dva pješačka prijelaza te 
jedan treba prebojati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 4 – 4  
U Ulici Plase na raskršću sa Bakarskom ulicom srušen je prometni znak upozorenja Zona 30. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev TD Rijeka promet. 
 
AD – 5 – RAZNO  
AD – 5 – 1  
Predsjednici Vijeća MO upućen je poziv za svečanu akademiju povodom obilježavanja Dana 
antifašističke borbe i Dana državnosti – 21. lipnja  u 12 sati u Pomorskom i povijesnom muzeju 
Grada Rijeka. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

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

Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 

 


