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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  P O D V E Ž I C A 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-21/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-14 
Rijeka,  29. prosinac   2009. 
                                    

 
 
 

   
 

ZAPISNIK 
S 14. SJEDNICE VMO PODVEŽICA 

ODRŽANE 28. PROSINCA  2009. GODINE 
 

PRISUTNI: ZORAN BISTRIČIĆ, BRANKO GLASENHARDT, BRANKO FRANIĆ, DUJMOVIĆ, 
TAMARA MARTINČIĆ 

Sjednica je započela s radom u 17 sati. 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

      1.   Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
      2.   Bilten; 

3.   Analiza potrebe formiranja gradskih četvrti 
      4.   Natječaj za najonline MO i Dane MO 
      5.   Razno  
            - donacija Europetrola 
            - novi vozni red Autotroleja 
            - Program rada – dječji maškarani tanci 
                                      - projekcija animiranih filmova za djecu 

  
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1.  
 
a/ Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
AD 2. 
Bilten je distribuiran za vrijeme izbora. Članovi Vijeća i ovog puta imaju primjedbu za kvalitetu 
fotografija – na boju i oštrinu.  
 
 
AD 3. 
U gradskoj vijećnici u srijedu, 30.prosinca 2009. održat će se sastanak s predsjednicima Vijeća u 
svezi osnivanja gradskih četvrti i programa (ove godine odreñeni odjeli zbog smanjenog budžeta  
ne sufinanciraju programe Vijeća, pa tako Odjel za školstvo nije u mogućnosti financirati program 
Likovne radionice, Odjel za kulturu je smanjio, kao i Odjel za sport, sredstva namijenjena 
odreñenim programima. 
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AD 4.  
Donijet je zaključak da se podnesu prijave na Natječaj za najbolje organizirane Dane MO, kao i za 
najonline MO. 
 
 
AD 5. 
A/ Uplaćena je donacija sa strane Europetrola od 1.500,00 kn što se prenosi u slijedeću godinu; 
 
B/ Izraženo je nezadovoljstvo načinom na koji je uveden novi vozni red Autrotroleja,      
     odnosno vijećnici smatraju da je Mjesni odbor trebao biti informrian direktno od   
     Autotroleja, a ne da oni to saznaju iz sredstava informiranja. Takoñer smatraju da su   
trebali biti uključeni u izradu projekta, te da pod hitno iduće godine na prvu sjednicu      
neophodno pozvati predstavnika Autotroleja, jer žele utjecati na postavljanje budućih 
stajališta novih linija na njihovom mjesnom području ako je to još uopće moguće. 
 
C/ Prema Programu rada u siječnju se počinje DJEČJIM MAŠKARANIM TANCIMA 
     16. SIJEČNJA 2010. ODRŽAT ĆE SE PRVA SUBOTA DJEČJIH MAŠKARANIH TANCI, 
      i krenut će se s projekcijom animiranih filmova za djecu – četvrtkom u 18 sati. 
       
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije 
 (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 
 
 

Predsjednik VMO Podvežica: 
 

Giudita Pilaš Zoran Bistričić 
 

    
                                                  


