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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       30. 8. 2010. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

3. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 30. kolovoza 2010. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Zlatko Dvorny, član 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:  
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 2. 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. Razmatranje pristiglih dopisa i prijedloga grañana 
2. Razno  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Nazočni su na uvid primili dopis pročelnice Odjela g. u. za komunalni sustav 
vezano za prostor ugostiteljskog objekta "Dino" koji se nalazi pored sjedišta Mjesnog 
odbora G. Vežica.  

Kako je već i raspravljano na prošlim sjednicama Vijeća, nazočni su smatrali da bi 
Vijeće trebalo biti upoznato kod davanja u zakup odnosno javni natječaj odreñenih 
površina budući isti objekat nije u funkciji već više od 18 mjeseci i poprilično je devastiran.  

Radi navedenog te iz razloga što se na spomenutom prostoru planira izgraditi 
crkva, nazočni su nakon duže rasprave izrazili zadovoljstvo informacija navedenim u 
dopisu budući je u istom navedeno da će se radi isteka ugovora o zakupu lokacije a isto 
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tako u odreñenom roku nije dostavljena niti jedna ponuda sukladna uvjetima natječaja, 
ugostiteljski objekat bi se uskoro trebao ukloniti.  

 
 

AD 2 
 
 Gospodin Vukušić istaknuo je kako bi se ispred MO G. Vežica trebali osposobiti 
stupovi za zastave jer isti sada ne služe svrsi.  
 Gospodin Gojević je istaknuo kako prijedlog za osposobljenjem i ureñenjem 
stupova podržava ali zastave ne bi trebale cijelo vrijeme biti na stupovima već samo za 
vrijeme praznika  kada se iste moraju istaknuti.  
 Takoñer je gospodin Vukušić istaknuo da će se tražiti postolje za zastave kako bi 
se isti mogli pomaknuti iz prostorije a isto tako bi uvijek imale svoje mjesto. 
 Nazočni su  

zaključili: 
● da će se s istim prijedlogom pismeno obratiti prema OGU za komunalni  
   sustav odnosno Odjela za gradsku samoupravu i upravu.   

 
 Obzirom da se do 15. rujna o. g. treba OGU za kulturu predati prijedlog javnih 
potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu, gospodin Vukušić je nazočne pozvao da 
se pripreme i predlože neke od programa koji bi se tijekom iduće godine mogli realizirati.  
 Nakon duže rasprave i prijedloga nekih Vijećnika, dogovoreno je da će se iduća 
sjednica održati 13. ili 14. rujna o. g. radi usvajanja navedenih programa.  
 
 Zbog neprestanog negodovanja grañana radi uzurpacije i devastacije terena u 
ulici Ratka Petrovića 18 (preko puta Robne kuće "Vežica"), gospodin Vukušić je 
nazočnima prenio informaciju da su kontaktirani djelatnici komunalnog sustava odnosno 
komunalnog redarstva. 

Ukoliko se uskoro ne dobije konkretna povratna informacija  kako bi se izvidjela 
situacija da li je teren u privatnom vlasništvu ili se uzurpira gradska površina, poslat će se 
požurnica prema Grañevinskoj inspekciji i djelatnicima MUP-a. 

Nazočni su predložili da se uzurpacija gradskog terena odvija i na području brda 
Sveti Križ gdje Romi grade objekte blizu vodosprema te na području zaštićenog krajolika 
na kojem bi se navedeno trebalo zaustaviti.  

S navedenom problematikom, Vijeće će se ponovo pismeno obratiti nadležnim 
službama.  

 
Nakon rasprave oko komunalne problematike i ureñenja površina na Gornjoj 

Vežici, nazočni su se složili da bi se tijekom mjeseca rujna i listopada a sukladno 
vremenskim prilikama na brdu Sveti Križ te oko KBC-a Sušak mogle održati ekološke 
akcije čišćenja navedenih površina.  

 
 

Sjednica je završila u 19.30 sati.  
U Rijeci, 30. kolovoza 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
 
 
 

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

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


