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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-20/12 
URBROJ:  2170-01-09-01-2008-1 
Rijeka,  18.12.2008. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 27. (65.) SJEDNICE VMO PODMURVICE 

 
27. (65.) sjednica VMO Podmurvice održana je 18.12.2008. (četvrtak) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Podmurvice, Dubrovačka 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivan Vrkić, predsjednik VMO, 
- Danijel Ljubičić, zamjenik predsjednika VMO, 
- Ivan Sviderek, član VMO,  
- Josip Nekić, član VMO i 
- Verica Mladenić Lipošćak, tajnica MO. 
Sjednici nije bio nazočan: 
- Verdan Grubelić, član VMO. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika s 26. (64.) sjednice VMO Podmurvice 
2. Financijski plan VMO Podmurvice za 2009. godinu 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić istaknuo je da je Doček sv. Nikole protekao u najboljem redu, 
nastupala su djeca Glazbeno scenske udruge "Ri stars" te Kazališna grupa Viktor Car Emin s 
Krampusom i sv. Nikolom te je djeci podijeljeno 65 poklon paketa. Predsjednik je posebno 
istaknuo da je čitava organizacija ponovo pala samo na predsjednika i tajnicu VMO. 
Predsjednik Vijeća MO, g. Ivan Vrkić je naveo da je u susretu s g. Srñanom Škunca, pročelnikom  
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem razgovarao o 
planu izgradnje parkirališta u Čandekovoj 8 te da mu je predložio da sredinom siječnja 2009. 
godine doñe kod njega na sastanak.  
S obzirom da članovi VMO nisu imali primjedbi na Zapisnik prethodne sjednice VMO, Vijeće MO 
jednoglasno je usvojilo Zapisnik s 26. (64.) sjednice Vijeća MO od 26.11.2008. godine. 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća MO g. Ivan Vrkić je naveo kako je došlo do promjene u formi Financijskog plana 
te je riječ prepustio tajnici VMO. Tajnica je vijećnicima objasnila da prema novim pravilima svaki 
program Vijeća MO ima i svoj financijski plan, a posebno je odvojena i reprezentacija za potrebe 
vijeća koja je neovisna o programima te iznosi 300,00 kn po vijećniku što za VMO Podmurvice 
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iznosi 1.500,00 kn i bankarske usluge. G. Ljubičića je zanimalo zašto je rubrika sporta prazna kada 
je vijeće planiralo organizaciju turnira u boćanju. G. Vrkić je objasnio da komisija nije dozvolila 
nabavku boća za nagrade te tražila izmjenu programa u tom dijelu. G. Vrkić je istaknuo da je Odjel 
za sport i tehničku kulturu već dva puta odbio program vijeća te je očito da ne žele podržati vijeće u 
realizaciji istog te se u tom smislu turnir neće ni održati. G. Vrkić je naveo kako je nedavno stigao 
odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav da će se u sklopu ureñenja parkirališta u 
Čandekovoj 8 produžiti i urediti jog kod crkve sv. Josipa nakon čega će vijeće samostalno 
organizirati turnir u boćanju. Vijećnici su se složili da će se naći sponzori te bez financijske potpore 
Grada organizirati turnir u boćanju. Nakon kraće rasprave VMO jednoglasno je donijelo sljedeći  
      Zaključak 

• Vijeće MO Podmurvice usvojilo je Financijski plan za 2009. godinu koji je sastavni 
dio ovog Zapisnika. 

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

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

Verica Mladenić Lipošćak Ivan Vrkić, ing.grañ. 
   


