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ZAPISNIK 

SA 31. SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 

31. sjednica VMO Podmurvice održana je 26.02.2013. (utorak) s početkom u 17 i 30 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
- Milivoj Gojković, predsjednik pododbora za sport 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivo Zubović, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice VMO Podmurvice održane 29.01.2013. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Program rada – Dani MO 
2. Program rada – Turnir u boćanju 
3. Stradavanje pješaka u Gradu Rijeci – poziv na suradnju 
4. Komunalna problematika 
5. Razno. 

 

 
AD – 1 

U ožujku slijedi programska aktivnost – Dani MO Podmurvice. U utorak, 19.03.2013. planirano je 
polaganje cvijeća i paljenje svijeća na centralnom gradskom groblju Drenova u Aleji branitelja, te 
spomenik palim borcima II svjetskog rata u Vukovarskoj ulici. U srijedu, 20.03.2013. od 10 do 12 
sati u prostorijama Mjesnog odbora održat će se besplatna akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u 
krvi u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa, a u 18 sati edukativno predavanje na temu: 
Zaštita pješaka. U subotu, 06.04.2013. održat će se turnir u boćanju na boćalištu BK Lučki radnik. 
Sredinom travnja organizirat će se dječja radionica u suradnji sa GSU Ri stras. Sve plakate 
pripremit će tajnica MO, a vijećnici će ih poljepiti po oglasnim pločama zgrada 
 

AD – 2  

Programska aktivnost VMO za sport – turnir u boćanju planira se održati 06. travnja 
2013. s početkom u 9 sati, na boćalištu BK Lučki radnik. Milivoj Gojković će stupiti u 
kontakt sa predsjednikom kluba, te potvrditi termin i bit će sudac na utakmicama. 



Planirano je 12 ekipa po tri igrača, a igrat će se u četiri skupine, svaka ekipa sa 
svakom, pobjednici skupina idu u polufinale. U predahu utakmica, a nakon ručka 
organizirat će se igra tko će bliže bulinu – "koštanje".  

  

 
AD – 3    

MUP Policijska uprava PGŽ, Sektor policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa uputila je 
poziv na suradnju. Na području PGŽ izraženo je stradavanje pješaka, a najugroženiji su pješaci 
starije životne dobi. Iz analiza prometnih nesreća proizlazi da je oko 40% nesreća uzrokovano 
greškom pješaka, odnosno da je pješak sam odgovoran za nastanak te prometne nesreće. Zbog 
toga se poduzima niz represivnih, ali i preventivnih aktivnosti prema čimbenicima koji utječu na 
nastanak svih prometnih nesreća, pa tako i onih sa pješacima. Slijedom upućenog poziva na 
suradnju dogovoreno je da će se edukativno predavanje na temu Zaštita pješaka starije životne 
dobi održati u srijedu, 20. ožujka 2013. godine u 18 sati u prostorijama MO, u sali za sastanke. 
. 
AD – 4 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

AD 4 – 1 . 
U Dubrovačkoj ulici južno od kbr. 1 na zelenoj površini uredit će se dio parka sa spravama za 
djecu, te postaviti zaštitna ograda. Radovi će započeti sredinom ožujka, a dovršit će se sredinom 
travnja.    
 
AD 4 – 2   

U Dubrovačkoj ulici od kbr. 1 do kbr. 6 u toku mjeseca ožujka iz redovnih sredstava TD Rijeka 
promet, sanirat će se zaštitne ograde, postaviti šipke gdje nedostaju i urediti postojeće, 
 
AD – 5 – RAZNO 
AD 5 – 1  

PredsjedniK VMO, Aleksandar Merle informirao je prisutne da je stigao odgovor iz Direkcije za 
mjesnu samoupravu, a vezano za natječaj Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2013. 
godinu. Obaviješteni smo da projekt VMO Podmurvice na temelju ocjena Povjerenstva nije mogao 
ući u krug onih koji će se financirati ove godine. Glavne primjedbe povjerenstva: projekt ispunjava 
formalne uvjete. Primjedbe Povjerenstva su slijedeće: precijenjena vrijednost volonterskog rada, 
vijeće mjesnog odbora ne može biti osoba odgovorna za provoñenje programa. Preporuka je da se 
izvrše predviñeni radovi komunalnih prioriteta, te se projekt može prijaviti za slijedeću godinu 
 
AD 5 – 2  

Ekipa mladih dečki sa Podmurvica uputili su zahtjev VMO, da im se odobri iscrtavanje potpornog 
zida u Čandekovoj ulici grafitom posvećen NK Rijeka i navijačkoj skupini Armadi. Uputili su skicu, 
koju VMO podržava, te je dogovoreno da se uputi zahtjev za suglasnost OGU za urbanizam.  
 
 

Sjednica je završila u 19 i 50 sati.. 
 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

 
Predsjednik VMO Podmurvice: 

 

 
                   ðulijana Desanti 

 
Aleksandar Merle 

 


