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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  

 

KLASA :     026-02/09-11/15 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       11. 12. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 50. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

ODRŽANE 11. PROSINCA 2009. GODINE 
 

50. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 11. prosinca 2009. godine (petak) 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 
- Adam Butigan, član VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Šime Kurtin, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
- Zoran Tadić, Odjel g. u. za komunalni sustav 
- Stasio Scarpa, TD Rijeka promet d. d. 
 
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 49. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

2. RAZMATRANJE PRISTIGLIH DOPISA I ZAHTJEVA GRAðANA 

3.   RAZNO 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD. 1. 

 

Zapisnik sa 49. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD. 2. 

 
 Gospodin Vukušić pozdravio je članove Vijeća kao i nazočne goste te im se 
zahvalio na dolasku.  
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U nastavku je razmotrena komunalna problematika na području Gornje Vežice 
odnosno zahtjevi grañana vezano za ureñenje zelenih površina što je dogovoreno sa 
gosp. Tadićem.  

Za planirane zahvate - prioritete tijekom tekuće godine ostalo je 37.464,46 kn u 
izvoñenju poduzeća Rijeka promet d.d., koje je Vijeće na prošloj sjednici razmotrilo i 
predložilo odreñene zahvate koje će se za taj iznos realizirati. 

Budući je gosp. Scarpa bio nazočan na sjednici, istaknuo je da će se dio radova 
koje je Vijeće predložilo realizirati za navedeni iznos dok će se manji zahvati kao što su 
saniranje manjih udubljenja na prometnicama te popravak oštećenih rešetki za odvodnju 
vode realizirati iz redovnog održavanja.  

Nazočni su upoznati i sa zahtjevom stanara ulice Zdravka Kučića kbr. 14 vezano 
za postavu stupića na nogostupu pored zgrade odnosno ispred stepenica te ispred šahte 
za ventil od vode, označavanje površine ispred ulaza u zgradu kako bi osobe s tjelesnim 
oštećenjem te interventna vozila imale lakši pristup, sanaciju asfalta pored zgrade te 
proširenja prilaza zgradi.  
 Budući je posljednji zahtjev već bio uvršten u listu prioriteta te je ovlaštena osoba 
odustala od istog zahtjeva, ponovni zahtjev će se uputiti nadležnima da se isto razmotri 
kao i ostali gore navedeni zahvati.  
   

 

 
Sjednica je završila u 21.00 sat.  
U Rijeci, 11. prosinca 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 
 
 
 
 

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

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   


