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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  

 

KLASA :     026-02/09-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       31. 8. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 45. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

ODRŽANE 31. KOLOVOZA 2009. GODINE 
 

45. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 31. kolovoza 2009. godine (ponedjeljak) 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 44. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

2. OSVRT NA OBILJEŽAVANJE DANA MJESNOG ODBORA G. VEŽICA – "SV. ANA 

– G. VEŽICA 2009." 

3. USVAJANJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA TEKUĆU GODINU 

4. RAZNO 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 
 

AD. 1. 

 

Zapisnik sa 44. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
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AD. 2. 

 
Gosp. Vukušić s velikim zadovoljstvom se osvrnuo na održane Dane Mjesnog 

odbora koji su započeli početkom srpnja podjelom priznanja i nagrada učesnicima Akcije 
"Biramo najljepšu okućnicu, ulaz, balkon i prozor 2009." 

Pozivnice i plakati izrañeni su u tajništvu Mjesnog odbora te su upućene većem 
broju grañana dok su plakati polijepljeni na svim mjestima na Gornjoj Vežici gdje se 
nalaze oglasni panoi. 

Takoñer su s istim obaviješteni udruge te korisnici prostora.  
Program se nastavio 20. srpnja otvaranjem turnira u malom nogometu u sklopu 

čega su nastupile i naše Prve riječke mažoretkinje.  
Kao i svake godine i ove su turniri okupili velik broj zainteresiranih grañana koji su 

navijali i bodrili svoju ekipu do samog polufinala odnosno finala koje je održano u subotu 
25. srpnja.   

Isti dan u večernjim satima, predsjednik, članovi Vijeća i tajnica podijelili su 
najboljim ekipama pehare dok su najboljim igračima turnira u briškuli i trešeti dobili 
medalje čiji turnir je održan u subotu u popodnevnim satima.  

U sklopu navedenih aktivnosti, u 21.00 sat nastupile su ponovo Prve riječke 
mažoretkinje te Kuluturno zabavna udruga "Cinquina". 

Program je završen u nedjelju 26. srpnja održavanjem svetih misa povodom 
blagdana Svete Ane, zaštitnice naše Župe.  

Nazočni su zaključili kako se nadaju da će se i iduće godine manifestacija ponoviti 
u još boljem izdanju i uz još veći trud.  

 
AD. 3. 

 
 Predsjednik Vijeća i tajnica nazočnima su iznijeli sve troškove vezane za 
realizaciju planiranog programa povodom obilježavanja Dana MO Gornje Vežice radi 
izrade rebalansa financijskog plana za 2009. godinu.  
 Obzirom da na prošloj sjednici to nije bilo moguće jer je program bio u tijeku, 
nazočni su uz dužu raspravu razmotrili sve programe te rebalans jednoglasno usvojili.   
  
     
AD. 4.  

 
 Pod točkom razno, raspravljano je o potrebnom čišćenju pojedinih parkova 
odnosno ulica izmeñu kojih je naveden park odnosno zelena površina u ulici Zdravka 
Kučića izmeñu kućnih brojeva 39 i 43. 
 
 Gosp. Šubat je istaknuo kako bi ponovo trebali kontaktirati odnosno uputiti 
pismeni upit nadležnim službama vezano za planiranu izgradnju parkirališta na kat u ulici 
Ratka Petrovića.  
 Budući je sastanak sa Arhitektonskim biroom "Prag" održan još u mjesecu ožujku 
a na kojem je prezentirana Studija mogućnosti izgradnje parkirališta na kat", nazočni su 
se složili s prijedlogom gosp. Šubata te su mišljenja da će se nadležnima uputiti ponovni 
upit za održavanjem sastanka kako bi dobili potrebne informacije. 
 
 Takoñer je od strane gosp. Šubata predloženo da se kontaktira sa djelatnicima III. 
PP Rijeka te se dogovori postavljanje "Sandučića povjerenja" što je takoñer bilo rečeno 
na sastanku u mjesecu veljači.  
 Naime, u nekim Mjesnim odborima sandučići su postavljeni te je uspostavljena 
bolja suradnja kontakt policajca odnosno policajca u zajednici s grañanima.  
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Isto tako, prema mišljenju gosp. Šubata, svi grañani Gornje Vežice trebali bi biti 
upoznati s policajcem u zajednici te posjedovati njegov broj kako bi mu se u potrebnim 
situacijama mogli obratiti. 
  
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat.  
U Rijeci, 31. kolovoza 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 

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

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   


