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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/11 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       6. 10. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 47. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
ODRŽANE 6. LISTOPADA 2009. GODINE 

 

47. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 6. listopada 2009. godine (utorak) 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 46. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
2. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA NA KAT U UL. RATKA PETROVIĆA  

(Izvjestitelj: ravnatelj Direkcije plana, razvoja i izgradnje gosp. Dragan Blažević) 
3. USVAJANJE PROGRAMA RADA ZA 2010. GODINU  
4. PROVEDENA AKCIJA SADNJE ČEMPRESA NA BRDU SVETI KRIŽ U SKLOPU 

OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA U GRADU RIJECI  
- ZAHTJEV ZA POSTAVOM HIDRANTA NA BRDU SVETI KRIŽ 

5. RAZMATRANJE PRISTIGLIH DOPISA I ZAHTJEVA GRAðANA 
6. RAZNO 

 
Dnevni red je izmijenjen (točka 2) jer gosp. Blažević nije mogao biti nazočan na 

sjednici. Tako izmijenjen, dnevni red je prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 
 

AD. 1. 
 

Zapisnik sa 46. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
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AD. 2. 
 

Obzirom na zauzetost gosp. Blaževića, ravnatelja Direkcije plana, razvoja i 
izgradnje, o točki 2. dnevnog reda raspravljat će se na idućoj sjednici. 

  
AD. 3. 
 
 Nazočni su razmatrali Programe rada za iduću godinu koji se odnose na Odjel 
gradske uprave za sport, zdravstvo, poduzetništvo i Odjel g. u. za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjel za gradsku samoupravu i upravu te ih usvojili. 
 
AD. 4. 
 

Gosp. Vukušić prisutnima se zahvalio na prisustvu i pomoći prilikom održavanje 
akcije sadnje čempresa u sklopu obilježavanja Europskog tjedna kretanja.  

Izrazio je negodovanje jer na brdu Sveti Križ nisu postavljeni hidranti kojima bi se 
lakše moglo zaliti posañene čemprese. S navedenim su se složili svi članovi te je 
zaključeno: 

• da će se navedeni zahtjev uputiti prema nadležnim organima kako bi se 
hidranti postavili.  

U sklopu navedenog, gosp. Gojević je istaknuo da je na brdu Sveti Križ uočeno 
paljenje vatre te bi se  trebalo tražiti postavljanje table kojom se na brdu isto zabranjuje ni 
budući je cijelo brdo proglašeno zaštićenim krajolikom.  
 
AD. 5.  
 

Zahtjeva i upita grañana bilo je od strane onih koji su se interesirali za korištenje 
prostora Doma iako nitko od njih nije uputio pismeni zahtjev. 

 
AD. 6.  
 

Gosp. Vukušić nazočne je upoznao i pozvao da 15. listopada o. g. u 12.00 sati 
prisustvuju dodjeli nagrada i priznanja sudionicima kcije Više cvijeća, manje smeća, Plavi 
cvijet i Djelatnik godine koji se provode u sklopu projekta "Volim Hrvatsku, na lokalnoj 
razini Volim Rijeku". 

U sklopu navedenog, uručit će se zahvalnice i priznanja Vijećima Mjesnih odbora 
koji su tijekom godine održali ekološku akciju te koji su proveli akciju "Biramo najljepšu 
okućnicu, ulaz, balkon i prozor". 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati.  
U Rijeci, 6. listopada 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 
 
 

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

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   


