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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/11-20/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  22.12.2011. 
                                    

 
ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
 

17. sjednica VMO Podmurvice održana je 22.12.2011. (četvrtak) s početkom u 17 i 30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Aleksandar Merle, predsjednik VMO 
- Jadranka Žikić, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivan Sviderek, član VMO 
- Nives Levar, član VMO 
- Ivo Zubović, član VMO 
- ðulijana Desanti, tajnica MO 
 

Ostali nazočni: 
-  

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO Podmurvice održane 16.11.2011. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Sjednicu je otvorio  predsjednik VMO Aleksandar Merle i predložio slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 
 

DNEVNI RED 

 

1. Programska aktivnost VMO za 2012. godinu  
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
AD  1 
 

Tajnica MO informirala je vijećnike da su obrañeni prijedlozi programskih aktivnosti mjesnih odbora 
iz područja sportsko rekreativnih aktivnosti i iz područja kulture GR za 2012. godinu, te da 
prijedlozi programa Vijeća MO Podmurvice nisu usvojeni. Naime, oni su načelno prihvaćeni, ali 
zbog smanjenog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu svi Odijeli gradske uprave, pa tako i 
OGU za sport i OGU za kulturu zbog smanjenih proračunskih sredstava nisu u mogućnosti 
financirati programe.  
Nakon kraće rasprave donijeta je jednoglasna odluka da Vijeće MO odustaje od dva sportska 
programa, odnosno od turnira u boćanju, ali će organizirati turnir u briškuli sredstvima samouprave. 
Program: Street art – iscrtavanje grafita takoñer će organizirati kako je planirano, ali sa sredstvima 
samouprave.  
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AD 2 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
 

Tajnica MO izvijestila je vijećnike da je stiglo očitovanje od OGU za komunalni sustav i Autotroleja 
vezano za inicijativu uvoñenja autobusne linije preko hrbata – Plase. KD Autotolej detaljno je 
razmotrilo naš zahtjev i podržava inicijativu uvoñenja autobusne linije (mini busa), ali trenutno 
nisu u mogućnosti udovoljiti zahtjevu. Već je usvojen Plan poslovanja za 2012. godinu u kojem je 
definirana ista razina usluge kao i 2011. godine. U narednom razdoblju predviñena je promjena 
strukture voznog parka i reorganizacija vrsta linija, pa ukolko bude mogućnosti udovoljit će našem 
zahtjevu. Stučne službe obići će teren i lokacije, te utvrditi moguću trasu, duljinu i potencijalna 
stajališta za formiranje nove autobusne linije.  
 
 
AD 3 - RAZNO 
 

Tiskan je prvi bilten Glasnik Podmurvica, te je prezentacija biltena odmah nakon završetka 
sjednice. Dogovorena je distribucija biltena preko trgovina, pekara, pošte, župnog ureda, 
predstavnika stanara, pa je svaki vijećnik uzeo odreñenu količinu biltena, te dobio zaduženje da u 
toku idućeg dana dostavi biltena na ugovorena mjesta.   
 
 
Sjednica je završila u 18 i 15 sati. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:       Predsjednik VMO Podmurvice: 

 

 
 

                    ðulijana Desanti 

 
 

Aleksandar Merle 
                                                     


