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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       30. 6. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

1. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 30. lipnja 2010. godine (srijeda) s početkom u 
17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Javni natječaj za davanje u zakup kioska-montažnog objekta pored Doma 
"Ž. Marča" 

2. Razmatranje i usvajanje Pravila o radu MO G. Vežica, Poslovnika o radu 
VMO G. Vežica i Pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za 
doprinos u razvoju MO 

3. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama VMO G. Vežica za raspolaganje 
sredstvima na žiro računu i potpisivanje financijske dokumentacije 

4. Razmatranje i po potrebi usvajanje rebalansa financijskog plana za 2010. 
godinu 

5. Priprema za obilježavanje Dana Mjesnog odbora Gornja Vežica 2010. 
(srpanj) 

6. Izbor najljepše okućnice, ulaza i balkona 2010.  
7. Razmatranje pristiglih dopisa i prijedloga grañana 
7.1. Dopis OGU za poduzetništvo 
7.2. Dopis obitelji Karlović 
8. Razno  
8.1. Poziv na predlaganje Programa javnih potreba u kulturi grada Rijeke u 
2011. godini 

 
Dnevni red je uz dodane točke, jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Gospodin Vukušić nazočnima je prenio informaciju kako je u jučerašnjem Novom 
listu izašao javni natječaj koji se odnosi na davanje u zakup javne površine odnosno 
lokacija na kojoj se nalazi ugostiteljski objekat "Dino" u vlasništvu gospoñe Jadranke 
Agović koji nije u funkciji već više od 18 mjeseci.  

Budući da je na objektu već više puta provaljeno te se oko istog skupljaju skupine 
sumnjivih osoba, predsjednik je navedeno prenio djelatnicima III. PP te se sa dopisom 
vezano za isti objekat odnosno njegovo otvaranje ili uklanjanje obratili pismeneno OGU 
za komunalni sustav. 

Odgovor na dopis zaprimljen je početkom mjeseca veljače u kojem je navedeno 
da je ugovor sklopljen izmeñu Grada Rijeke i zakupca Jadranke Agović – 2005. godine i 
zaključen je do 31. srpnja 2010. godine. Kako je navedeno u dopisu, budući da je objekat 
zatvoren, do raspisivanja natječaja isti bi trebalo staviti u funkciju ili ukloniti.  

Vijeće je nakon navedenog izrazilo veliko nezadovoljstvo nastalom situacijom jer 
smatraju da, budući su nadležni Odjeli upoznati sa dogovorima oko izgradnje crkve i 
novopredloženom lokacijom, mišljenja su da lokacija nikako nije smjela izaći u javnom 
natječaju.  
 Takoñer je izneseno pitanje, koja je svrha Mjesnog odbora ako nije upoznato sa 
situacijama odnosno radovima koji se na njihovom području poduzimaju - što se ne 
odnosi samo na navedenu problematiku već i na ostale radove koji se poduzimaju bez 
znanja Vijeća MO-a? 
 Jednoglasno su izrazili protest prema nadležnim institucijama koje mimo znanja i 
suglasnosti Vijeća  donose odluke ta kako se ubuduće ovakva situacija ne bi smjela 
ponoviti.  
 Obzirom na sve izraženo, dopis prema nadležnima uputit će se već tijekom 
sutrašnjeg kako bi se javni natječaj na navedenu lokaciju poništio.  
  
  
AD 2 
 

Nazočni su detaljno razmotrili Pravila o radu MO G. Vežica, Poslovnika o radu 
VMO G. Vežica i Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 
MO koje im je tajnica uručila na konstituirajućoj sjednici te su iste usvojili.  

  
 

AD 3 
 

Budući da je od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu zaprimljen dopis 
kojim bi se na idućoj sjednici trebalo donijeti Odluku o ovlaštenim osobama VMO Gornja  
Vežica za raspolaganje sredstvima na žiro računu i potpisivanje financijske 
dokumentacije, gospodin Vukušić je predložio da osim njega osoba ovlaštena za 
navedeno bude gospoña Hilda Wagner, zamjenica predsjednika budući je i do sada, 
zamjenik predsjednika imao ista prava.  

Na prijedlog gospodina Vukušića, nitko nije izrazio negodovanje.  
 
AD 4 
 
 Nazočni su razmotrili financijski plan Vijeća MO Gornja Vežica za tekuću godinu 
koji se odnosi na slijedeće programe: Dan MO Gornja Vežica i proslavu Svetog Nikole, 
složili su se da za sada nije potrebno isti mijenjati i usvajati rebalans.  
 Obzirom da je Vijeće u tijeku organiziranja i obilježavanja programa Dana MO 
Gornja Vežica, ukoliko isto bude potrebno, rebalans financijskog plana za 2010. godinu, 
usvojit će se na idućoj sjednici.  
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AD 5 
 
 Gospodin Vukušić prisutnima je izložio cjelokupni program koji se priprema 
povodom obilježavanja Dana Mjesnog odbora Gornja Vežica pod nazivom "Sv. Ana – G. 
Vežica 2010." koji započinje 12. srpnja o. g. otvorenjem turnira u malom nogometu i 
nastupom Prvih riječkih mažoretkinja i traje do 26. srpnja o. g. održavanjem Svete mise 
na sam blagdan Svete Ane.  
 Takoñer je pozvao nazočne da sudjeluju i pomognu u pripremi i organiziranju ove 
velike manifestacije i programa. 
 
AD 6 
 
 Budući se u sklopu Dana MO Gornja Vežica održava i podjela nagrada i priznanja 
učesnicima akcije "Biramo najljepšu okućnicu, ulaz i balkon 2010.", tajnica je nazočnima 
izložila slike okućnica odnosno grañana Gornje Vežice sa rednim brojevima (bez imena i 
prezimena), kako bi nepristrano odlučili koja je okućnica najljepša odnosno kako odrediti 
prvih 5 mjesta – nagrada.  
 Vijeće je glasanjem odlučilo te izabralo slijedeće okućnice koje će biti nagrañene: 
• 1. nagrada iznosila je 500,00 kn a dobila ju je gospoña Marija Bilen – Miškulin, Braće 
Stipčić 30,  
• 2. nagradu u iznosu od 400,00 kn dobio je gospodin Nikola Badurina, Braće Ružić 13,  
• 3. nagradu od 200,00 kn dobila je gospoña Mirjana Matrljan, Vjekoslava Dukića 12,  
• 3. nagradu u istom iznosu dobio je gospodin Veljko Peloza, Zdravka Kučića 48 i  
• 3. nagrada u istom iznosu pripala je Vesni Butković, Braće Stipčić 23.  

Radi istog broja glasova, VMO Gornja Vežica odredilo je tri 3. nagrade te je 
svakom nagrañenom za 3. mjesto uručen poklon bon od 200,00 kn.   

Istima je ispisan poklon bon u odreñenom iznosu koji će nagrañeni iskoristiti u 
"Parkovima Plus" najkasnije do 31. srpnja 2010. g. 

Nagrade i priznanja, učesnicima će se uručiti u subotu 17. srpnja o. g. kada će se 
uz navedeno, održati i sportski te kulturno-zabavni program.  

Ostali učesnici kojima je uručeno priznanje za sudjelovanje su slijedeći: 
• Margita Antić, Vjekoslava Dukića 2  
• Biserka Baran, Ratka Petrovića 92 
• Marija Depope, Ratka Petrovića 2 
• Jasenka Kontuš-Popović, Zdravka Kučića 30 
• Zdenka i Krešo Vranić, Vjekoslava Dukića 22 
• Josip Medvedec, Ratka Petrovića 8 
• Ružica Medvedec, Ratka Petrovića 8. 
 
AD 7 
 

7.1. Vijeće je zaprimilo dopis OGU za poduzetništvo vezano za proširenje zone 
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Rijeke kojom bi se na zahtjev tvrtke  V.D. Conor 
d.o.o. iz Malog Brguda kao vlasnika caffe bara "Galileo", Sveti Križ 33  i Astronomski 
centar uvrstio u zonu gdje ugostiteljski objekti navedene vrste -  "Restorani" i "Barovi" 
mogu raditi do 02,00 sata. 

 
zaključak: 
● Vijeće je nakon razmatranja traženog suglasno s prijedlogom navedene 

tvrtke za proširenjem zone do 02,00 sata i na Astronomski centar te daje pozitivno 
mišljenje podnositelju zahtjeva. 

 
7.2. Vijeće je razmotrilo zaprimljen dopis obitelji Karlović, Braće Ružića 12 u kojem 

izražavaju negodovanje zbog izgradnje odnosno ureñenja parkirališnog prostora u ulici 
Braće Ružić iznad kućnih brojeva 10/12/14 a koje je Vijeće MO Gornja Vežica uvrstilo u 
prijedloge komunalnih prioriteta nakon što je isto obišlo te utvrdilo neureñenost površine 
koja se sastoji od gromače obrasle kupinom. 
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Obzirom da je u dopisu navedeno da je Vijeće učinilo propust u postupku, 
gospodin Vukušić je istaknuo kako navod nije točan jer su nakon utvrštavanja prijedloga 
na listu prioriteta a prije prikupljanja dokumentacije, grañani Gornje Vežice su  bili javno 
pozvani na Zbor grañana na koji se odazvao jako mali broj grañana te se na prijedlog 
nitko nije bunio.  

Takoñer je prije prikupljanja papirologije te izrade odreñenih projekata za navedeni 
teren u ulici Braće Ružić bio preko medija upućen javni poziv za očitovanje na što se isti 
ponovo nisu odazvali.  

Nakon duže rasprave i razmatranja Vijeća, zaključeno je da će se na neko vrijeme 
postupak prikupljanja odnosno izrada projekata za ureñenje parkirališnog prostora u ulici 
B. Ružić zaustaviti kako se ne bi krenulo dalje u troškove te bi za to vrijeme vlasnici 
okolnih kuća trebali urediti odnosno očistiti taj sporni dio javne površine.   

Vijeće je podržalo prijedlog za otkup odnosno zamjenu navedenog dijela 
nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke što je obitelj Karlović poduzela preko Odvjetničkog 
ureda čiji dopis nam je i predan na znanje te se nadamo da će nas po završetku postupka 
pismeno obavijestiti.  
 
AD 8 
 

8.1. Budući je nedavno izašao Poziv na predlaganje Programa javnih potreba u 
kulturi grada Rijeke u 2011. godini čiji je rok za predaju 15. rujan o. g., tajnica je 
nazočnima predala materijal kojim bi se članovi Vijeća pripremili te na jednoj od idućih 
sjednica iznijeli svoje prijedloge.  
 S materijalom će tajnica upoznati i gñicu. Maju Pejčinović, akademsku slikaricu s 
Gornje Vežice koja će u sklopu Dana MO Gornja Vežica na brdu Sveti Križ postaviti 
originalnu izložbu radova od pleksiglasa.  
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati.  
U Rijeci, 30. lipnja 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 

 
 

Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


