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ZAPISNIK 
 

s konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora Podmurvice od 15. lipnja 2010. 
godine, održane u prostorijama MO, Dubrovačka 2.  
 
Sjednicu je u 17 i 30 sati otvorio dr.sc. Željko Jovanović kao osoba ovlaštena od strane 
Gradonačelnika za voñenje sjednice do utvrñivanja privremenog predsjedatelja 
sjednice. Nakon pozdravne riječi g. Jovanović je pozvao prisutnog referenta za mjesnu 
samoupravu ðulijanu Desanti da izvrši prozivku članova Vijeća mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrñeno da sjednici prisustvuje pet članova Vijeća od 
ukupno pet koliko je propisano Statutom Grada Rijeke.  
Prisutni članovi Vijeća:  

- Jadranka Bratulić Žikić 
- Nives Jambrek 
- Aleksandar Merle 
- Ivan Sviderek 
- Ivo Zubović   

 
Željko Jovanović potom je predložio slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Podmurvice.  
2. Utvrñivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana Izjava  članova Vijeća mjesnog odbora Podmurvice. 
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
i pozvao članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red  prihvaćen je jednoglasno. 
 
 
Ad - 1 

 
    Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Podmurvice 
 

Željko Jovanović pročitao je Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća 
mjesnog odbora Podmurvice  prema slijedećem: 

  
I. Utvrñuje se da je u popis birača upisano 5788 birača, od čega je glasovalo 

267 birača, te je prebrojavanjem utvrñeno 262 važećih glasačkih listića i 5 nevažećih 
glasačkih listića. 
 

II. Od  važećih glasačkih  listića, liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora 
Podmurvice, dobile su glasova i broj mjesta u vijeću prema slijedećem: 
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Redni 
broj 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 

broj 
glasova 

broj 
mjesta 

1.  
AKCIJA MLADIH – AM  
LISTA ZA RIJEKU – LISTA - RI 
Nositelj liste: MARIN DUJMOVIĆ  

22 0 

2.  
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
Nositelj liste: IVAN SVIDEREK  

51 1 

3.  

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – 
HNS 
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
 Nositeljica liste: NIVES JAMBREK 

54 1 

4.  

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA 
HRVATSKE 
 Nositelj liste: DAMIR RUMORA 

6 0 

5.  
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS 
Nositelj liste: ANTONIJO KRISTIĆ 

14 0 

6.  
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS 
Nositeljica liste: MARA DRAGELJEVIĆ 

26 0 

7.  
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
Nositelj liste: ALEKSANDAR MERLE 

89 3 

 
 
III        U Vijeće Mjesnog odbora Podmurvice izabrani  su slijedeći kandidati: 
 

a) s kandidacijske liste  
 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
Nositelj liste: IVAN SVIDEREK  

 
 

1. IVAN SVIDEREK 
 
 

b) s kandidacijske liste  
 

           HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
Nositeljica liste: NIVES JAMBREK 

 
 

1. NIVES JAMBREK 
 
 

c) s kandidacijske liste  
 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
Nositelj liste: ALEKSANDAR MERLE 
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1. ALEKSANDAR MERLE 
2. JADRANKA BRATULIĆ ŽIKIĆ 
3. IVO ZUBOVIĆ 

  
      
Utvrñuje se da je svih 5 članova Vijeća izabrano sukladno odredbama Odluke o 

izborima članova mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
Izvješće je prihvaćeno i time je verificiran mandat članova Vijeća mjesnog odbora 
Podmurvice. 
 
Ad – 2. 
 
    Utvrñivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
 

 Na traženje Željka Jovanovića, referent za mjesnu samoupravu utvrdio je da je 
Jadranka Bratulić Žikić, najstariji član Vijeća, te je gña Bratulić Žikić preuzela voñenje 
sjednice kao privremeni predsjedatelj.  
 
Vijeće je nastavilo radom prema utvrñenom dnevnom redu. 
 
Ad – 3 
 
   Svečana Izjava  članova Vijeća mjesnog odbora Podmurvice 
 
           Referent za mjesnu samoupravu uručio je prisutnim članovima Vijeća tekst 
Izjave. 
           Jadranka Bratulić Žikić pozvala je vijećnike da ustanu i pročitala tekst svečane 
izjave. 
           Nakon što su vijećnici rekli "PRISEŽEM", potpisali su tekst Izjave i uručili ga 
referentu za mjesnu samoupravu. 
 
 
Ad – 4  
 
    Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
 
           Na zahtjev predsjedatelja, referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove 
Vijeća da su prema Statutu Grada Rijeke tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora i 
predsjednik Vijeća mjesnog odbora, te je objasnio tijek provoñenja izbora prema 
slijedećem: 
 
           Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri 
godine. Izbor za predsjednika Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem putem listića na 
kojem svaki član Vijeća zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata za 
predsjednika Vijeća. Kandidati su na listiću poredani prema abecednom redu 
prezimena. Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih 
članova Vijeća. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova, privremeni 
predsjednik proglašava stanku od 15 minuta nakon čega se izbori ponavljaju. Ukoliko 
niti u drugom glasovanju ne bude izabran predsjednik Vijeća, privremeni predsjednik 
prekida sjednicu Vijeća i saziva njen nastavak u roku od 15 dana. 



 IV 

 
          Nakon završetka glasovanja, uz prisustvo svih vijećnika referent je prebrojao 
glasove, te predsjedatelj utvrñuje da je za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora izabran 
Aleksandar Merle  s četiri dobivenih glasova članova Vijeća.   
          Voñenje sjedice preuzeo je Aleksandar Merle kao predsjednik Vijeća MO. 
 

Nakon izbora predsjednika Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika 
Vijeća prema postupku izbora za predsjednika. 

Za zamjenika Vijeća izabrana je Jadranka Bratulić Žikić sa tri dobivenih glasova 
članova Vijeća.  

 
Ad – 5 - RAZNO 
    
          Pod točkom "Razno" predsjednik Vijeća Aleksandar Merle zahvalio se na 
ukazanom povjerenju, te izrazio želju da svi zajedno bez obzira na političku pripadnost 
odrade svoj mandat korisno, za dobrobit svih grañana MO Podmurvice, naglasivši da 
svi su tu s jednim ciljem, a to je biti grañanima dostupni i na raspolaganju, informirati ih 
o aktivnostima, radu i dogañajima iz života MO, a dobrom suradnjom i angažmanom 
mogu dati veliki doprinos svom Mjesnom odboru. Zatim je zamolio referenta za mjesnu 
samoupravu da informira Vijeće o prvim odlukama, zaključcima i sl. koje bi Vijeće 
trebalo usvojiti na narednoj sjednici. 
          Referent je obavijestio Vijeće kako bi na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća bilo 
potrebno usvojiti Pravila o radu MO i Poslovnik o radu VMO, te je podijelio članovima 
Vijeća prijedlog teksta ovih dokumenata. Takoñer je izvijestio Vijeće o potrebi 
donošenja Odluke o ovlaštenim osobama VMO za raspolaganje sredstvima na žiro 
računu i potpisivanje financijske dokumentacije. 
          Vijećnici su potom donijeli zaključak da se prva radna sjednica VMO održi u 
ponedjeljak, 21. lipnja 2010. u  18 sati. 
 
                                      ________________________________ 
 
 
Sjednica je završena u 17 i 50 sati. 
 
KLASA:  026-02/10-20/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
 
 
U Rijeci, 15. lipnja 2010. godine 
 
 
Referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednik Vijeća MO: 
 
ðulijana Desanti                                                          Aleksandar Merle 
 
 
 
                                                                                    Predsjedatelj konst. sjednice: 
 
                                                                                    Jadranka Žikić 
 


