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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       18. 4. 2012. 
 

ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

23. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 18. travnja 2012. 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice VMO Gornja Vežica:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
D N E V N I     R E D 

 
1. Prijedlozi za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture 

(prioriteti) za 2013. godinu - poziv 
2. Akcija „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ u 2012. godini – poziv 
3. Razmatranje i predlaganje površina (lokacija) namijenjenih psima 
4. Razno 

4.1. Termin održavanja ekoloških akcija na G. Vežici  
4.2. Sportske aktivnosti povodom Dana Sv. Vida – Izvjestitelj: M. Bačić 
4.3. Termin održavanja Dana MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2012.“ 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik VMO je nazočnima prenio informaciju o javnom pozivu na predlaganje 
prijedloga za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (prioriteti) za 2013. 
godinu. 
 Zamolio je da se za iduću sjednicu pripreme s prijedlozima kako bi se iste  moglo 
razmotriti i usvojiti. 
 
 



  2

AD 2 
 
 Predsjednik je nazočne takoñer upoznao i sa javnim pozivom na sudjelovanje u 
Akciji „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ u 2012. godini. 
 Grañani se u Akciju mogu prijaviti i uključiti do 4. svibnja o. g. nakon čega će  
prijavljene okućnice tajnica obići i slikati. 
 
AD 3 
 
 Nazočni su na uvid dobili dopis OGU za komunalni sustav vezano za odreñivanje 
lokacija za pse na području G. Vežice. 

Obzirom da se VMO G. Vežica s prijedlogom već obraćalo navedenom Odjelu, 
zaključeno je 
● da će Vijeće ostati pri lokaciji koja je već prije zajednički dogovorena a 

nalazi se u ulici Franje Belulovića bočno od kbr. 22. 
 

AD 4 
 
  4.1. Predsjednik VMO nazočne je pozvao da se pripreme za sudjelovanje u 
ekološkim akcijama koje bi se održale 5. i 12. svibnja o. g. u jutarnjim satima. 
 Prva akcija organizirat će se u ulici Vjekoslava Dukića (pored skladišta kazališta) 
dok će se druga održati na brdu Sveti Križ.  
 
 4.2. Gosp. Bačić nazočne je obavijestio o održavanju sportskih susreta povodom 
Dana Svetog Vida u mjesecu lipnju. 
 Kao i svake godine, MO G. Vežica će se uključiti u sportske aktivnosti – karte, 
boćanje i potezanje konopa o čemu će gosp. Bačić izvijestiti VMO na idućoj sjednici 
nakon dobivenih informacija. 
 
 4.3. Predsjednik VMO nazočnima je prenio informaciju vlč. Ante Zovka vezano za 
obilježavanje Dana MO G. Vežica te za proslavu blagdana Svete Ane koja se održava u 
sklopu navedenih Dana MO. 
 Obzirom da će se proslava blagdana Svete Ane prema riječima vlč. Zovka održati 
od 23. do 26. srpnja, predsjednik VMO je predložio da se program MO održava od 2. do 
7. srpnja, kada bi se osim sportskih turnira održala i podjela nagrada i priznanja 
sudionicima okućnica, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi te kulturno-zabavni program. 
 Nakon kraće rasprave,  
 zaključeno je  
 ● da će se o terminu održavanja Dana MO raspraviti i dogovoriti na idućoj 
sjednici. 

  
Obzirom da do danas nije dobivena informacija vezana za održavanje sastanka sa 

Odjelom g. u. za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta vezano za 
raspisivanje idejno urbanističko-arhitektonskog natječaja za izgradnju sakralnog objekta i 
ureñenje Hrvatskog doma Vežica 

Zaključeno je  
● da će se Vijeće prema navedenom Odjelu ponovo pismeno obratiti kako bi 

se dogovorio termin sastanka sa VMO G. Vežica.  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 18. travnja 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


