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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/8 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       22. 7. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 44. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

ODRŽANE 22. SRPNJA 2009. GODINE 
 

44. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 22. srpnja 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 
- Adam Butigan, član VMO       
- Šime Kurtin, 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 43. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. OBILJEŽAVANJE DANA MJESNOG ODBORA G. VEŽICA – "SV. ANA – G. VEŽICA 

2009." 
3. USVAJANJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA TEKUĆU GODINU 
4. RAZMATRANJE PRISTIGLIH DOPISA I ZAHTJEVA  
5. RAZNO 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD. 1. 
 

Zapisnik sa 43. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD. 2. 
 

Gosp. Vukušić nazočne je upoznao sa detaljnim programom koji će se odvijati u 
sklopu obiblježavanja Dana Mjesnog odbora čiji sportski sadržaji su započeli u 
ponedjeljak 20. srpnja o. g. otvaranjem turnira u malom nogometu te nastupom Prvih 
riječkih mažoretkinja.  
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Program u sklopu navedene manifestacije održavat će se do subote 25. srpnja 
kada će se održati i turnir u briškuli i trešeti, podjela pehara i medalja najboljim igračima. 

U 20.00 sati održat će se finalne i polufinalne utakmice malog nogometa dok će u 
21.00 sat započeti kulturno zabavni program uz nastup Prvih riječkih mažoretkinja te 
nastup KZU "Cinquina". 

U nedjelju 26. srpnja na blagdan Svete Ane održat će se Sveta misa u 9.00 sati te 
Svečana sveta misa u 19.00 sati. 

 
AD. 3. 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica nazočnima su iznijeli dosadašnje troškove vezane za 
realizaciju započetog programa kako bi se mogao izraditi rebalans financijskog plana.  
 Budući da program traje do 25. odnosno 26. srpnja o. g., rebalans će se usvojiti 
na idućoj sjednici u mjesecu kolovozu radi iznosa koji će se do kraja programa utrošiti.  
  
     
AD. 4.  
 

Nazočni su razmotrili pristigle dopise kako slijedi: 
- vezano za dopis OGU za komunalni sustav koji se odnosi na očitovanje odnosno 

dostavu prijedloga za neutrošena sredstva od 10.000,00 kuna a vezano za ureñenje 
partera dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića 9-13 od strane Vijeća je  

• zaključeno da se preostala sredstva ostala od ureñenja partera dječjeg 
igrališta u ulici Zdravka Kučića 9-13 kao i sredstva preostala od tehničke pripreme 
dječjeg igrališta u ul. Zdravka Kučića 41 te dječjeg igrališta u ul. Ivana Matrljana 29 
(usvojeno na sjednici Vijeća u mjesecu lipnju) utroše na nadopunu spravama 
postojećih dječjih igrališta na području Gornje Vežice a koja su obiñena sa 
djelatnicom Grada Rijeke – OGU za komunalni sustav. 
 - budući je od stanara ulice Ratka Petrovića kbr. 33/35/37/39/41 pristigao dopis u 
koje se izražava negodovanje radi plana prioriteta u kojem je predloženo da se uz kbr. 41 
navedene ulice uredi staza odnosno stepenište radi lakšeg i bržeg povezivanja s ulicom 
Sveti Križ.  
 Obzirom na protivljenje grañana Vijeće je  

• zaključilo da će se odustati od realizacije navedenog prijedloga te se ista 
neće urediti.  
 
AD. 5. 
 

Gosp. Vukušić pozvao je prisutne da iznesu prijedloge vezano za Odluku o izmjeni 
i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave. 

Komentar na navedenu Odluku, nazočni mogu prenijeti predsjedniku Vijeća koji će 
isto proslijediti prema Odjelu za gradsku samoupravu i upravu najkasnije do 15. rujna o. 
g. 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sati.  
U Rijeci, 22. srpnja 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 
 

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

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   


