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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR PODMURVICE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/08-20/2 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 

Rijeka,  18.03.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 

SA SVEČANE SJEDNICE VMO PODMURVICE 
 

Svečana sjednica VMO Podmurvice održana je 18.03.2008. (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,  
- Josip Nekić, član VMO,  
- Verica Mladenić Lipošćak, tajnica MO, 
- Mate Potočnjak, volonter, 
- Ante Rakuljić Zelov, volonter, 
- Jure Čačić, volonter, 
- Mirko Pribanić, volonter, 
- Marčelo Radešić, volonter, 
- Bruno Baričević, volonter, 
- Damir Cindrić, volonter i 
- Branko Orlić, volonter. 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivan Sviderek, član VMO i 
- Verdan Grubelić, član VMO. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 

 
1. Svečani govor predsjednika Vijeća MO Podmurvice povodom obilježavanja Dana Mjesnog 

odbora – sv. Josipa 
2. Dodjela zahvalnica volonterima ekološke akcije 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

 
AD 1 

 

Predsjednik Vijeća MO Podmurvice, g. Ivan Vrkić obratio se prisutnim vijećnicima i volonterima, 
učesnicima ekološke akcije riječima zahvale što su se odazvali aktivnostima prilikom obilježavanja 
i proslave Dana Mjesnog odbora Podmurvice – svetog Josipa. Sveti Josip, zaručnik je Marijin i 
Isusov hranitelj. On je zaštitnik hrvatskog naroda te ga je Hrvatski sabor na zasjedanju 1687. g. 
proglasio zaštitnikom hrvatskog kraljevstva. Sv. Josip takoñer je zaštitnik bolesnika i umirućih i 
uzor obiteljskog života te pokazuje kako se služi Isusu, spasitelju čovjeka. 

G. Ivan Vrkić potom se osvrnuo na aktivnosti koje je Vijeće poduzimalo u protekloj godini. Tako su 
riješena mnogobrojna komunalna pitanja – Cavtatska ulica postala je jednosmjernom, asfaltiran je 
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okoliš zgrada u Ulici Emilija Randića k.br. 2 i 4 i u Bribirskoj ulici kod k.br. 3, 5 i 8, ureñena je 
pješačka staza koja povezuje Dubrovačku ulicu od k.br. 4 i Ulicu Antuna Barca, izgrañeno je 87 
parkirnih mjesta u Čandekovoj 8 te boćalište. Prilikom zamjene zemljišta izmeñu Crkve i Grada 
park kod crkve sv. Josipa pripao je Gradu tako da je Vijeće već uputilo zahtjev Gradskoj upravi da 
se navedeni park uredi te da se postave klupice i sprave za dječju igru. Takoñer, Vijeće ne 
odustaje od zahtjeva grañana da se parkiralište u Čandekovoj 8 asfaltira, da se ocrtaju parkirna 
mjesta, izgradi odvodnja i postavi rasvjeta te da se izgradi parkiralište na kat kako je i predviñeno 
urbanističkim planovima od prije pet i više godina.      

Osim o poboljšanju komunalnih uvjeta na području Mjesnog odbora Podmurvice, Vijeće se brine o 
svojim grañanima te tako za zreliju populaciju četiri puta godišnje organizira akcije mjerenja tlaka i 
šećera u krvi, a povodom Dana sv. Nikole za djecu predškolske dobi organizira prigodni program i 
podjelu poklon paketa na što utroši i više od polovice svog godišnjeg proračuna. 

  
 
 
AD 2 
 

Predsjednik Vijeća MO, g. Ivan Vrkić posebno se zahvalio volonterima koji svake godine sudjeluju 
u provoñenju ekološke akcije čišćenja i ureñenja parka kod crkve sv. Josipa. S obzirom da je park 
sada prešao u vlasništvo Grada, tako u buduće više neće biti potrebe za održavanjem iste. G. 
Vrkić uručio je zahvalnice prisutnim volonterima te ih pozvao na domjenak u Konobu „Girica“.  
 

Sjednica je završila u 18.30 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Podmurvice: 
 

Verica Mladenić Lipošćak Ivan Vrkić, ing.grañ. 
   


