
  1 

PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       28. 1. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 38. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
ODRŽANE 28. SIJEČNJA 2009. GODINE 

 

38. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 28. siječnja 2009. godine (srijeda) s 
početkom u 18.00 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 

       
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
D N E V N I     R E D 

 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU VMO ZA PROŠLU GODINU I 

PLANA AKTIVNOSTI VMO GORNJA VEŽICA ZA 2009. GODINU 
3. "MAŠKARANI TANAC ZA DJECU" – REALIZACIJA PLANIRANOG PROGRAMA 

RADA   
4. RAZMATRANJE ZAPRIMLJENIH DOPISA  
5. ZAHTJEV PODUZEĆA "BRIJEST" D.O.O. ZA KORIŠTENJEM PROSTORA  
6. RAZNO 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 
AD. 1. 
 
Zapisnik sa 37. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
AD. 2. 
 
Predsjednik Vijeća nazočnima je predao te izložio Izvješće o radu Vijeća MO G. Vežica za 
prošlu godinu kao i Plan aktivnosti Vijeća za tekuću godinu. 
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Zaključak: 
• nakon što su materijal razmotrili te raspravili o navedenom, Vijeće je isto 
jednoglasno usvojilo. 
• gosp. Šubat je na kraju dodao da bi se o izgradnji odnosno ureñenju parkirališnog 
prostora trebalo dogovoriti sastanak sa nadležnima u Gradskoj upravi kako bi se 
izradio idejni projekat budući je nedostatak parkirališnog prostora na Gornjoj Vežici 
stalan problem. 
 
AD. 3. 
 
Nazočni su od strane predsjednika Vijeća upoznati sa programom "Maškarani tanci za 
djecu" koji će se održati u petak 30. siječnja o. g. u suradnji sa Dječjim vrtićem "Vežica".  
U programu će sudjelovati: Meštar Toni i kraljica Karnevala sa svojom svitom, Krimejski 
feštari, Prve riječke mažoretkinje i Dječji zbor "Tratinčice". 
Uz izloženi program, pozvao je Vijećnike da prisustvuju programu.   
 
AD. 4.  
 
Nazočni su takoñer upoznati sa dopisima zaprimljenim od strane nadležnih Gradskih 
službi te su obaviješteni da po pitanju ureñenja tržnice blizu Robne kuće "Vežica", Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav ne podržava lokaciju koju je predložila Komisija za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata a Vijeće na jednoj od sjednica prihvatilo i 
podržalo.  
Što se tiče dopisa gosp. Marušića, R. Petrovića 52 vezano za uklanjanje fiksne lokacije 
kontejnera za glomazni otpad iznad toplane budući da gosp. tvrdi da se ista odvozi 
poluprazna, prisutni su  
zaključili: 
• da će gosp. Vukušić i gosp. Šubat biti zaduženi da izvide da li kontejner služi svrsi 
ili bi se trebao preseliti na drugu lokaciju.  
 
AD. 5.  
 
Nazočni su takoñer razmotrili i zahtjev za korištenjem prostora poduzeća "Brijest" d.o.o. 
koji traže da im se odobri korištenje male sale srijedom u popodnevnom terminu kako bi 
održavali predavanja na temu zdravijeg načina života. 
Vijeće je nakon razmatranja 
zaključilo: 
 • da bi se trebalo uputiti poziv na sastanak kako bi netko od nadležnih u poduzeću 
"Brijest" objasnio čime se poduzeće bavi jer iz dopisa odnosno zahtjeva isto nije 
razumljivo Vijeću. 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati.  
U Rijeci, 28. siječnja 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 
 
 
 

    Zapisničar:                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  
  Vinko Vukušić                                                                       Vinko Vukušić   


