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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-20/10 
URBROJ:  2170-01-09-01-2008-1 
Rijeka,  22.10.2008. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 25. (63.) SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
25. (63.) sjednica VMO Podmurvice održana je 22.10.2008. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO, 
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO, 
- Verdan Grubelić, član VMO, 
- Ivan Sviderek, član VMO,  
- Josip Nekić, član VMO i 
- Verica Mladenić Lipošćak, tajnica MO. 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika s 24. (62.) sjednice VMO Podmurvice 
2. Program rada VMO Podmurvice za 2009. godinu 
3. Redefiniranje izgradnje malih komunalnih objekata za 2008. godinu 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
S obzirom da članovi VMO nisu imali primjedbi na Zapisnik s 24. (62.) sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 24. (62.) sjednice VMO od 17.09.2008. godine. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić predstavio je vijećnicima Programe rada Vijeća MO za 2009. 
godinu te predložio da se otvori suradnja s najnižim organima vlasti (poput mjesnih odbora) u 
nama sličnim tranzicijskim zemljama, Češkom ili Slovačkom, koje su prošle put koji Hrvatska sada 
prolazi, od socijalizma do ulaska u Europsku uniju. Posjetom navedenim zemljama Vijeće MO 
moglo bi razmijeniti iskustva o djelovanju lokalne samouprave. G. Sviderek smatra da je vijeće MO 
premalo za navedenu inicijativu te da bi se takva ideja eventualno mogla ostvariti na nivou Grada. 
G. Vrkić navodi da bi trebalo stupiti u kontakt s drugim vijećima mjesnih odbora te Češkom 
besedom kako bi se pronašla poveznica te napravio program obilaska navedenih zemalja s čime 
su se složili i ostali vijećnici. 
      Zaključak 

• Vijeće MO Podmurvice jednoglasno je donijelo odluku o provoñenju programa za 
obilježavanje Dana MO Podmurvice – sv. Josip u 2009. godini koji je sastavni dio 
ovog Zapisnika. 
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• Vijeće MO Podmurvice jednoglasno je donijelo odluku o provoñenju programa Doćek 
sv. Nikole u 2009. godini koji je sastavni dio ovog Zapisnika.  

• Jednoglasno je usvojen Program rada Vijeća MO Podmurvice za 2009. godinu koji je 
sastavni dio ovog Zapisnika. 

 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić pročitao je dopis Rijeka prometa vezano za zamjenske 
lokacije za Prioritete iz 2008. godine. S obzirom da je ostalo neutrošenih 54.000,00 kn Rijeka 
promet traži od Vijeća da se očituje da li je suglasno da se za navedeni iznos izvede ureñenje 
nogostupa i potpornih zidova u Bihaćkoj ulici kod k.br. 3. 

Zaključak: 
• Vijeće MO suglasno je da se od neutrošenih 54.000,00 kn iz Prioriteta za 2008. godinu 

izvede ureñenje nogostupa i potpornih zidova u Bihaćkoj ulici kod k.br. 3.  
 
AD 4 
 
AD 4.1. Autobusne postaje u Vukovarskoj 88 

Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić izvijestio je vijećnike da je zahtjev VMO da se izmjeste 
autobusne postaje ucrtane na kolniku jedna nasuprot druge u Vukovarskoj 88 proslijeñen 
gradonačelniku, Rijeka prometu, Županijskoj upravi za ceste, Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav, Autotroleju i županu te je takoñer bio na sastanku s gñom. Novkom Spasović-Ječmenica i 
g. Mičetićem u Odjelu GU za komunalni sustav koji usprkos zakonskom propisu koji nalaže da 
autobusne postaje moraju biti udaljene jedna od druge najmanje 30 m kako bi se omogućio 
nesmetano prometovanje interventnih vozila smatraju da se navedene autobusne postaje ne 
trebaju micati jer tako stoje već godinama. G. Vrkić zatražio je i sastanak s pročelnicom OGU za 
komunalni sustav, gñom. Irenom Miličević.   
 

AD 4.2. Očitovanje o Prijedlogu prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne  
              infrastrukture za 2009. godinu 
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić predstavio je vijećnicima Prijedlog prioriteta u održavanju 
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području MO Podmurvice za 2009. godinu 
obrañenim od strane Odjela gradske uprave za komunalni sustav.  
      Zaključak 

• Vijeće MO Podmurvice jednoglasno je donijelo odluku da stoji pri ranije danom 
redoslijedu Prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na 
području MO Podmurvice za 2009. godinu. 

 
 
AD 4.3.  Rotor u Ulici Hahlić 
G. Sviderek je iznio nezadovoljstvo načinom izgradnje rotora u Ulici Hahlić zbog toga što se 
zatvorio prolaz iz Ulice Andree Benussia u Ulicu Branimira Markovića, a povećao se broj vozila u 
Ulici Plase koja posebno u vrijeme špice u jutarnjem terminu izabiru zaobilazne lokalne ceste kako 
bi izbjegli gužvu u Vukovarskoj ulici.  
      Zaključak 

• Predsjednik Vijeća MO Podmurvice g. Ivan Vrkić otići će u Odjel gradske uprave za 
urbanizam kako bi dobio informacije o budućim planovima izgradnje i prometovanja 
u Ulici Hahlić i okolnom području o čemu će izvijestiti vijećnike na sljedećoj sjednici. 

 
Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

Verica Mladenić Lipošćak Ivan Vrkić, ing.grañ. 
   


