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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/08-11/2 
URBROJ : 2170-01-09-10-08-14 
Rijeka,       19. 12. 2008. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 37. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
ODRŽANE 19. PROSINCA 2008. GODINE 

 

37. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 19. prosinca 2008. godine (petak) s 
početkom u 19.30 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Ivan Šubat, zamjenik predsjednika VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO       
- Šime Kurtin, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 

       
Sjednici nisu bili nazočni:  
- 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
D N E V N I     R E D 

 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. RAZMATRANJE PROGRAMA GLOMAZNOG OTPADA KD ČISTOĆA ZA 

PODRUČJE GORNJE VEŽICE ZA 2009. GODINU 
3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM ZAHVATIMA NA PODRUČJU MO 

GORNJA VEŽICA TIJEKOM 2008. GODINE 
4. RAZNO 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 
AD. 1. 
 
Zapisnik sa 36. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
AD. 2. 
 
Nazočnima je uručen program glomaznog otpada KD Čistoća za područje Gornje Vežice 
za iduću godinu.  
Već se nekoliko godina 2 kontejnera za glomazni otpad postavljaju na fiksne lokacije u 
ulici Ratka Petrovića i u ulici Braće Stipčić dok se preostali kontejneri prema rasporedu 
postavljaju na lokacije koje zatraže grañani. Temeljem telefonske dojave grañana da 
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kontejneri iz lokacije u ulici Ratka Petrovića odlaze poluprazni, tajnica je s istim upoznala 
članove Vijeća te je donesen slijedeći 
Zaključak: 
• obzirom da Vijeće nije zaprimilo nikakvu pismenu primjedbu vezano za 
neadekvatnost lokacije, kontejneri će se i ove godine postavljati na navedene 
fiksne lokacije dok će preostale kontejnere grañani preko tajnice MO naručivati na 
druge lokacije.  
• Tajnica će takoñer raspored postavljanja kontejnera za glomazni otpad osim 
objave na WEB stranicama MO-a kao i na oglasnoj ploči, isto proslijediti ovlaštenim 
predstavnicima zgrada koji će s rasporedom obavijestiti ostale stanare.   
 
AD. 3.  
 
Obzirom na kraj godine, tajnica je nazočnima predala izvještaj o radovima koji su se 
tijekom godine obavili na području Gornje Vežice.  
Nazočni su takoñer upoznati i sa radovima koji se zbog loših vremenskih prilika nisu 
realizirati tijekom mjeseca prosinca već će se s istima započeti početkom siječnja 2009. 
godine.  
 
AD. 4. 
 
Pod ovom točkom nazočni su duže raspravljati o aktivnostima navedene u programu rada 
a koje će se realizirati tijekom godine.  
Gosp. Vukušić se zahvalio svim članovima Vijeća na uspješnoj suradnji tijekom godine te 
izrazio želju da se ista  nastavi u idućoj godini.   
 
 
Sjednica je završila u 22.30 sati.  
U Rijeci, 19. prosinca 2008. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 
 
 
 

Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:               Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   


