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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

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

ZAPISNIK 
SA 46. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

ODRŽANE 10. RUJNA 2009. GODINE 
 

46. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 10. rujna 2009. godine (četvrtak) s početkom 
u 17.00 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 45. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. USVAJANJE PROGRAMA RADA ZA 2010. GODINU (KULTURA) 
3. RAZNO 
3.1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA STANDARDA OPREMLJENOSTI OBJEKTIMA I 

UREðAJIMA KOM. INFRASTRUKTURE PO MJESNIM ODBORIMA  
3.2. RAZMATRANJE USVOJENIH PRIJEDLOGA SMJERNICA NA GRADSKOM 

VIJEĆU GRADA RIJEKE OD 2009. – 2013. G. 
3.3. RAZMATRANJE ZAPISNIKA RADNOG TIMA ZA OBILJEŽAVANJE 

EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA U GRADU RIJECI 2009. G. 
3.4. UPUTE ZA IZRADU PROGRAMA RADA, PLAN AKTIVNOSTI I IZVJEŠĆE O 

RADU) 
3.5. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA KAT U UL. RATKA PETROVIĆA 
3.6. RAZMATRANJE DOPISA GRADONAČELNIKA VEZANO ZA PREREGULACIJU 

PROMETA NA SVETOM KRIŽU 
 
Dnevni red je uz manje dopune jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD. 1. 
 

Zapisnik sa 45. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
AD. 2. 
 

Obzirom da je rok za dostavu programa kulturno-zabavnog života u MO-u 15. 
rujan a što spada pod nadležnost OGU za kulturu, nazočni su isti razmotrili te usvojili 
nakon kraće rasprave.  

Predložena su tri programa:   - obilježavanje Dana žena (ožujak), 
- Dan Mjesnog odbora (srpanj) i  
 - proslava božićno-novogodišnjih blagdana  

                                                             (prosinac). 
Ostali programi nadležnih Odjela usvojit će se na idućoj sjednici u mjesecu 

listopadu jer je rok za predaju 15. listopad. 
 

AD. 3. 
 
 Nazočnima je na razmatranje predan slijedeći materijal koji će pročitati te na 
idućoj sjednici u slučaju potrebe komentirati: 

- prijedlog standarda opremljenosti objektima i ureñajima komunalne infrastrukture 
po mjesnim odborima, 

- usvojeni prijedlozi smjernica na Gradskom vijeću Grada Rijeke za mandatno 
razdoblje od 2009-2013. godine, 

- zapisnik drugog sastanka radnog tima za obilježavanje Europskog tjedna kretanja 
u gradu Rijeci 2009. godine, 

- upute za izradu Programa rada, Plana aktivnosti i Izvješća o radu Vijeća koji će se 
usvajati na sjednicama u idućim mjesecima, 

- studija mogućnosti izgradnje prioritetne infrastrukture – studija mogućnosti 
izgradnje parkirališta na kat u ulici Ratka Petrovića, 

- dopis Gradonačelnika vezano za preregulaciju prometa u ulici Sveti Križ. 
Nakon kraće rasprave i razmatranja, nazočni su se osvrnuli na studiju izgradnje 

parkirališta na kat u ulici Ratka Petrovića koje bi zbog nedostatka parkirnih mjesta trebalo 
izgraditi u što kraćem roku.  

Obzirom da je u dopisu navedeno da projekat iziskuje vrlo velika financijska 
sredstva,  
zaključeno je:  
• da će se na iduću sjednicu Vijeća pozvati gosp. Blaževića, ravnatelja Direkcije 
plana, razvoja i izgradnje kako bi obrazložio navedeni projekat te mogućnost 
realizacije istog.  
 Razmotren je i dopis gradonačelnika vezano za preregulaciju prometa u ulici Sveti 
Križ, pored dječjeg igrališta a vezano za upit i proslijeñivanje peticije grañana,  
zaključeno je: 
•  da će se s dopisom upoznati potpisnici peticije koji su tražili da se na ulazu 
prema dječjem igralištu i Planetariju postave stupići kako bi ih se upoznalo sa 
sadržajem te mogućnošću daljnjih upita i prijedloga na radove odnosno aktivnosti 
koje će se provoditi.  

  
 Sjednica je završila u 18.00 sat.  
U Rijeci, 10. rujna 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 

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

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   


